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RESUMO 

O presente trabalho de conclusão de curso teve como objetivo pesquisar a 
percepção de dependentes químicos, abstinentes há pelo menos um ano, acerca 
de seu processo de recuperação. Conceituando e contextualizando historicamente 
a dependência química. Estudou o processo de diagnóstico da nosologia dos 
transtornos mentais causados por substâncias químicas. Pesquisou-se as 
alternativas de tratamento, bem como o processo de recuperação. Além de ter 
sido investigado por meio de entrevista estruturada, a percepção de dependentes 
químicos, abstinentes a mais de um ano, acerca do seu processo de recuperação. 
Relacionou-se os dados bibliográficos com as informações colhidas através da 
pesquisa e, dessa maneira, foi possível analisar criteriosamente e realizar a 
discussão dos dados. A pesquisa de natureza quanti-qualitativa, foi realizada a 
campo, com dez indivíduos adultos, de ambos os sexos, na cidade de Caçador no 
estado de Santa Catarina. A análise de dados foi realizada a partir das 
informações obtidas por meio da entrevista. Após compilação dos dados e 
organização em forma de gráficos, tabelas, quadros ou outros recursos conforme 
a necessidade, foram realizadas discussões e interpretações dos resultados com 
base no conteúdo bibliográfico da pesquisa. Foi possível responder ao problema 
de pesquisa, pois se percebeu que as pessoas entrevistadas apresentam 
percepção adequada do seu processo de recuperação, elencando vários aspectos 
relacionados a ela e destacando os serviços de apoio e profissionais da saúde 
nesse processo. 

Palavras-chave: Dependência química, abstinência, reabilitação.  
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ABSTRACT 

The objective of this study was to investigate the perception of abstinent chemical 
dependents for at least a year about their recovery process. Conceptualizing and 
contextualizing the chemical dependence. He studied the diagnostic process of the 
nosology of mental disorders caused by chemical substances. Research has been 
done on the treatment alternatives as well as the recovery process. In addition to 
having been investigated through interview, the perception of drug addicts, 
abstinent for more than a year, about their recovery process. The bibliographical 
data was related to the information collected through the research and, in this way, 
it was possible to analyze carefully and carry out the discussion of the data. The 
quantitative-qualitative research was carried out in the field, with ten adult 
individuals, of both sexes, in the city of Caçador in the state of Santa Catarina. The 
data analysis was performed from the information obtained through the interview. 
After compilation of the data and organization in the form of graphs, tables, tables 
or other resources as needed, discussions and interpretations of the results were 
made based on the bibliographic content of the research. It was possible to answer 
the research problem, since it was noticed that the people interviewed present an 
adequate perception of their recovery process, listing several aspects related to it 
and highlighting the support services and health professionals in this process. 

Keywords: Chemical dependence, abstinence, rehabilitation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estima a que a 

utilização exagerada de substâncias psicoativas é uma doença crônica e 

recorrente. Para esta organização, acredita-se que usar substâncias psicoativas 

desenvolvem cada vez mais problemas de saúde em um indivíduo. É um 

problema mundial que excede limites em qualquer área da vida do usuário. Com 

isso, observa-se a importância de trazer cada vez mais conteúdos sobre essa 

demanda (ANDRETTA; OLIVEIRA, 2011). 

Droga é uma substância, que pode ser sintética ou natural, que quando é 

inserido no organismo, altera sua aplicabilidade, fazendo com que haja mudanças 

fisiológicas ou de comportamento. As drogas psicotrópicas, podem ser 

substâncias naturais ou sintéticas que ao penetrar no organismo humano, 

independente da forma (injetada, ingerida, absorvida na pele ou inalada), entram 

na corrente sanguínea e atingem o cérebro, atingindo o Sistema Nervoso Central, 

modificando as atividades psíquicas e o comportamento do usuário (ZANELATTO; 

LARANJEIRA, 2012, p. 298). 

Múltiplas drogas, também denominada como “polidrogas”, é a palavra 

utilizada para designar o uso de mais de um tipo de droga ao mesmo tempo ou em 

sequência para potencializar ou neutralizar os efeitos de uma droga. Essas 

substâncias, lícitas ou ilícitas, nem sempre são conhecidas do próprio dependente, 

às vezes eles nem sabem o que estão usando (ZANELATTO; LARANJEIRA, 

2012, p. 205). 

A partir do momento em que o usuário de drogas procura algum tipo de 

ajuda, pode iniciar-se o processo de recuperação. A motivação para o processo de 

recuperação da dependência química é dividida em estágios, os quais são:  pré-

contemplação, contemplação, preparação, ação, manutenção, e a recaída, que 

não é uma passagem obrigatória, porem a recaída ocorre em 90% dos casos. 

(DIEHL et.al, 2012, p. 390). 

Para Figlie, Bordin e Laranjeira (2004, p. 274), novas dimensões de 

tratamento foram desenvolvidas e são indicadas para o tratamento de um adicto, 



11 
 

de acordo com a gravidade dos sintomas e do contexto social em que vive, são 

eles: ambulatórios, centros de convivência, mediação breves e longas, 

comunidade terapêutica, entre outros. Juntamente com uma equipe profissional, 

como, médico, psicólogo, enfermeiro, entre outros profissionais, que podem 

auxiliar neste processo. 

 Indubitavelmente o tema dependência química é desafiador, muitas 

pesquisas nessa área se focam na etiologia da dependência e no tratamento. 

Buscou-se focar esse estudo em indivíduos que estão abstinentes há pelo menos 

um ano, com o intuito de compreender qual a percepção que os mesmos têm 

sobre seu processo de recuperação. Torna-se então, relevante para a sociedade, 

meio acadêmico e comunidade científica. 

 O tema drogas, é cheio de tabus, um assunto complexo, mitos e 

preconceito contra o usuário. Na sociedade atual, cada vez mais cresce o número 

de usuários e dependentes químicos. A sociedade encontra, na maioria das 

vezes, dificuldades em lidar com esse problema, muitas vezes por falta de 

informação. Por isso, no meio social, esse trabalho contribuiu informando e 

demonstrando que pode ser possível um dependente químico se recuperar.

 Teve como relevância também, orientar acadêmicos e profissionais da 

psicologia e áreas afins, na busca de conhecimento sobre esse tema, bem como 

auxiliar na compreensão sobre a responsabilidade desses profissionais no 

processo de recuperação de um dependente químico.  

 Acerca da importância científica dessa pesquisa, é possível afirmar que 

sendo uma temática extremamente atual, grave e de responsabilidade social, foi 

possível contribuir significativamente à comunidade científica. O qual tem como 

objetivo encontrar maneiras de auxiliar o usuário na busca pela recuperação de 

uma doença crônica: a dependência química. Cientificamente será enriquecedor, 

pois poucos estudos se atem a essa especificidade. 

A pergunta problema deste trabalho foi: “Qual a percepção de dependentes 

químicos, abstinentes há pelo menos um ano, acerca de seu processo de 

recuperação?”. Tendo como objetivo geral, pesquisar a percepção de 

dependentes químicos, abstinentes há pelo menos um ano, acerca de seu 
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processo de recuperação. E como objetivos específicos esta pesquisa teve como, 

conceituar e contextualizar historicamente a dependência química; Estudar o 

processo de diagnóstico da nosologia dos transtornos mentais causados por 

substâncias químicas; Pesquisar as alternativas de tratamento, bem como o 

processo de recuperação; Investigar por meio de entrevista, a percepção de 

dependentes químicos, abstinentes a mais de um ano, acerca do seu processo de 

recuperação; Relacionar os dados bibliográficos com as informações colhidas 

através da pesquisa, bem como analisar criteriosamente e realizar a discussão 

dos dados.  

 Essa pesquisa se caracteriza por ser um estudo quanti-qualitativo, foi 

realizado pesquisa de campo com uma entrevista estruturada com perguntas 

abertas e fechadas. A entrevista com dez perguntas foi aplicada individualmente 

em uma sala com estrutura adequada, nas dependências do Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS ad) de Caçador/SC.  Foi realizada com 10 

voluntários adultos, de ambos os sexos, que se encontram em abstinência há pelo 

menos um ano. Foi submetido pelo comitê de ética da Uniarp, de acordo com 

parecer número 2.989.647, aprovado conforme anexo 1. 
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2 DESENVOLVIMENTO  

  

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1.1 O Desenvolvimento do Conceito de Dependência Química 

 

O conceito de dependência química é muito recente, se igualando ao consumo 

de substâncias psicoativas pela raça humana, que compreende vários anos. 

Entretanto, questões relacionadas ao consumo de drogas sempre permaneceram. 

Um dos primeiros relatos sobre o uso impróprio de álcool foi feita por Aristóteles 

no século 4 a.C. Em sua descrição, ele alegou que a virtude em beber está no 

equilíbrio entre a sobriedade e o abuso, alcunhado como “vício” que é denominado 

o uso excessivo da substância (DIEHL et.al, 2012, p. 45). 

As dificuldades relacionadas a ingestão de álcool e outras substâncias foram 

vistas como  um desvio moral até o século XVII, após isso, dois médicos,  o 

britânico Thomas Trotter, e o norte-americano Benjamin Rush, descreveram pela 

primeira vez, a embriaguez como um resultado da perda do autocontrole; o 

costume de consumo era, inicialmente, uma opção particular de cada pessoa, mas 

a substância passava a controlar a vontade do usuário e também que as 

dificuldades associadas a ingestão da bebida se instalava ao passar dos tempos, 

isto é, tinha um percurso natural (ZANELATTO; LARANJEIRA, 2009, p. 185). 

Em 1970, Gross e Edwards sugeriram uma definição mais ampla de “síndrome 

de dependência do álcool”. A dependência começou a ser conhecida como um 

conjunto de sintomas e sinais, e sua etiologia, veio de aspectos psicológicos, 

físicos e sociais. E em, 1977, a Organização Mundial da Saúde (OMS) determinou 

uma nova norma conceitual que permanece até os dias vigentes. Nesse aspecto, 

a dependência de substâncias psicoativas é dada como uma síndrome com uma 

progressão de agravamento, fazendo uma espécie de separação entre o abuso e 

a dependência de uma substância (DIEHL et. Al, 2012, p. 46). 
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Durante o século XX, o consumo de substâncias psicoativas foi estudado 

exaustivamente e suas nuanças foram compreendidas sob um olhar cientifico, 

deixou de ser um desvio de caráter para ganhar características de doença. Essa 

mudança também repercutiu nas estratégias de tratamento, em 1930 surgiu a 

primeira proposta de tratamento os Alcoólicos anônimos (A.A). a partir disso, 

foram implantadas comunidades terapêuticas, espaços geralmente rurais, que 

visavam a reeducação dos hábitos (FIGLIE; BORDIN; LARANJEIRA, 2004, p. 

461). 

Apesar de existir uma grande variedade de definição sobre a dependência 

química, todas as definições são claras ao confirmar que a dependência é 

estimada como uma ligação modificada entre a pessoa e seu costume de usar 

alguma substância. A dependência química é considerada uma doença crônica, 

identificada por ações impulsivas e recorrentes de utilização de uma determinada 

substância para obter a sensação de alívio e de prazer, para assim, diminuir os 

sentimentos desconfortantes como angústia, inquietação, anseios, entre outras. 

(FONTES, 2013) 

A dependência química, pode fazer com que o dependente fragilize o elo com 

a sua família, com seus amigos e etc. Dificultando todas as áreas da sua vida, se 

isolando de tudo e de todas por causa da droga. A consequência diante dessas 

circunstâncias que a dependência traz, são indivíduos que lidam com condições 

precárias de vida e acaba indo às ruas como singular escolha para sobreviver e 

muitas vezes morar. Devido ao alto grau de vulnerabilidade psicossocial as quais 

estas pessoas estão submetidas, pode se encontrar no dia-a-dia dos serviços de 

saúde pedidos de cuidados físicos e psicológicos em consequência à abstinência 

pelo uso de álcool e outras drogas. A questão do alcance é uma dificuldade na 

aplicação desse público, já que diversas vezes os indivíduos em situação de rua 

não acessam estes serviços (MENDES; FILLIPEHORR, 2014).  

De acordo com Nasser (2001), moradores de rua que frequentam casas de 

apoio têm como característica principal a dependência de álcool e drogas. Na 

maioria dos casos, o álcool surge desde cedo na vida familiar podendo ser um 

hábito mais intenso conforme for se desenvolvendo, ocasionando o efeito de 
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prazer imediato. As ruas também são áreas de consumo de várias drogas como a 

maconha, a cocaína e o crack, de usuários que abandonaram toda sua vida, 

porque estão aprisionados no mundo das drogas. Podendo considerar o álcool 

além de causar efeito desinibidor, atua como anestésico para que os desabrigados 

aturem todos os imprevistos e desconfortos que a rua oferece, como a sujeira, 

perigo, doenças e etc. 

 

2.1.2 Modelos Teóricos da Dependência Química 

 

Existem vários modelos que buscam explanar sobre a dependência 

química, sendo eles: o modelo moral, temperança ou sobriedade, 

degenerescência neurológica, espiritual, psicológico, biológico e social. De acordo 

com Pillon e Luis (2004), o modelo moral diz respeito a ideia de que as pessoas 

são tidas como causadores pelo início do problema e o desenvolvimento do 

mesmo. Acredita-se que é necessária uma motivação, partindo do indivíduo. Uma 

das principais limitações do modelo moral é que faz com que as pessoas se 

sentam culpadas pelo percurso do problema e que de algum jeito, falte esforço, ou 

uma motivação maior, por não conseguirem mudar totalmente seu 

comportamento. 

Já para Zanelatto e Laranjeira (2009, p. 200), nesse modelo a abordagem é 

um descostume para o tratamento do dependente. Culpar o indivíduo pelo quadro 

de intoxicação que o mesmo está, não transforma o profissional desigual das 

pessoas num todo, os quais, várias vezes, já mostraram algum tipo de 

compostura. O mesmo é responsabilizado como agente responsável da sua 

dependência e por mantê-la, pois não tem vontade de promover modificações do 

seu comportamento que sejam boas. 

Com relação ao modelo da temperança ou sobriedade, Benjamim Rush em 

1790, e Thomas Trotter, produziram conceitos adequados com a Idade da Razão, 

ou Iluminismo, em confrontação ao obscurantismo dos séculos antecedentes. 

 Para Trotter e Rush a ingestão excessiva de bebida alcóolica não era uma 

perversidade, mas sim um costume que deve ser desaprendido. Trotter acreditava 
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que a embriaguez era de fato, uma doença, e os dois acordavam que a 

consequência era fazer com que o usuário perdesse o domínio e compromisso de 

ter equilíbrio particular (MACHADO; NETO, 2017). 

O modelo da degenerescência neurológica destaca a palavra “alcoolismo” 

foi usado inicialmente como sinônimo de “ebriedade”. Até então, o alcoolismo era 

conhecido como uma doença, e a sua definição foi disseminado pelo mundo todo. 

O novo termo ressaltava sobretudo as modificações clínicas derivado do uso a 

longo prazo do álcool, não dando a devida importância para as sequelas que 

poderão atingir psiquicamente e do seu comportamento. O modelo da 

degeneração neurológica indicava internações a longo prazo e um tratamento 

físico, como banhos a vapor, tônicos e também uso de sanguessugas, para 

fortalecer as células nervosas. Esse modelo era utilizado com frequentemente 

nesse tempo (DIEHL et. al, 2012, p. 46). 

O modelo espiritual de Roberto Smith e Bill Wilson, em 1935, fundadores 

dos Alcoólicos Anônimos. O vício pelo álcool, nesse modelo, é compreendido, 

como uma circunstância que o adicto é incapaz de superar a si mesmo.  A 

expectativa de mudar baseia-se em dar a vida a uma força maior, e após isso, 

avançar sentido a sua recuperação. Após fundarem o AA, foram fundadas 

diversas irmandades. NA (narcóticos anônimos), O Al-anon e o Alateen foram 

criados para familiares de dependentes de álcool; o DASA (dependentes do amor 

se sexo anônimos), e muitos outros (ZANELATTO; LARANJEIRA, 2009 p. 90). 

 O modelo psicológico é a experiência social, interação familiar e as 

características da personalidade do indivíduo. A experiência social sugere que a 

conduta social é aprendida mediante a observação e também da imitação. Ou 

seja, nos apresenta que os pais são uma referência para seus filhos, no fator 

sobre o consumo de drogas, principalmente nas pessoas com habilidades sociais 

débeis. A ingestão do álcool é socialmente obtida, os exemplos de conduta 

aprendidos se mantêm por aspectos de sua cognição, pela intervenção de 

exemplos, esperança e preceitos, e pela influência mútua da conduta com 

contribuições do ambiente, abrangendo também aspectos genéticos (PILLON; 

LUIS, 2004). 
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 Com relação ao modelo biológico o sustento de questões neurobiológicas 

da dependência, faz-se necessário mencionar o sistema de recompensa cerebral, 

torna-se a principal origem de liberação do neurotransmissor dopamina. Que é 

uma substância encontrada nos neurônios do segmento ventral e sua libertação 

ocorre no núcleo accumbens e na área pré-frontal que é incumbido pelos 

principais acessos do prazer, pode ser de percurso natural, ou por meio do uso de 

drogas. Todo esse conjunto de ações são responsáveis por estimular 

prazerosamente, para de tal modo explicar uma parte do esquema cerebral 

implicado no uso de substâncias psicoativas (FONTES, 2013). 

Para Diehl et. al (2012 p. 47), uma das vertentes do modelo social é a 

suposição de controle social, que indica que o meio em que o indivíduo vive tem 

uma extrema influência sobre os costumes do que irá consumir individualmente, a 

padronização da ingestão e o controle da comercialização de cigarros e bebidas 

seria um modo de eficácia sobre cuidado do uso prejudicial e da dependência, 

visto que limitem o acesso e possam punir a venda irresponsável (venda para 

menores de idade, por exemplo).  

 

2.1.3. Processo de Diagnóstico e Nosologia dos Transtornos Mentais Causados 

por Substâncias Químicas 

 

 Atualmente, o consumo de substâncias químicas está alastrado por todas 

as idades, culturas e classes sociais, tornando assim, um sério problema de saúde 

pública. Desta forma, o conhecimento acerca do processo, classificação e critérios 

diagnósticos deste transtorno, é fundamental para todos os profissionais que 

trabalham nesse ramo, porque são importantes para a padronização e linguagem 

própria acerca da doença, e assim ter melhor compreensão dos acontecimentos 

que envolvem o transtorno, para poder obter boas abordagens e tratamento 

(ZANELATTO; LARANJEIRA, 2009 p. 51). 

 A cada ano acontecem atualizações nos estudos acerca da dependência 

química, por exemplo, uma das alterações feitas no DSM-5 (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders) foi a remoção da distinção entre 
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dependência de uma substância e abuso daquela substância. Ainda que exista 

uma concordância geral de que abusar de uma substancia e ser dependente da 

mesma sejam procedimentos diferentes, as pesquisas apontam que, praticamente 

falando, andam lado a lado (BARLOW; DURAND, 2015 p. 450). 

 Para Figlie, et. al (2015 p. 05), as dificuldades referentes ao consumo de 

substâncias químicas sempre existiram no mundo. Um dos primeiros relatos sobre 

o consumo, foi sobre o uso de álcool no século 4 a.C. Com tudo isso, os estudos e 

relatos baseavam-se naquela época acerca do álcool. Um dos estudos foi que a 

chamada síndrome de dependência é uma síndrome clinica definida por sinais e 

sintomas comportamentais, fisiológicos e cognitivos. São caracterizadas por:  

 

· Estreitamento no repertório de beber: é caracterizado pela 
tendência de ingerir bebidas alcoólicas da mesma forma, isto é, o 
paciente passará a beber a mesma quantidade de álcool, seja 
acompanhado ou não, em dias uteis ou não, apesar das restrições 
sociais. A medida que a dependência avança, o padrão de beber torna-se 
cada vez mais rígido.  
 
· Tolerância: é a perda ou diminuição da sensibilidade aos efeitos 
iniciais do álcool. Nesses momentos, os pacientes aumentam a 
quantidade de álcool ingerida para compensar a tolerância que se 
estabelece aos efeitos agradáveis do álcool. O adicto ingere cada vez 
mais álcool, para atingir cada vez mais os efeitos desejados.  

 
· Síndrome de abstinência: são sinais e sintomas físicos e psíquicos 
que aparecem em decorrência da diminuição ou da interrupção do uso do 
álcool. Inicialmente, os sintomas de abstinência são leves e intermitentes. 
Posteriormente, com o agravamento da síndrome de dependência, a 
frequência e a gravidade dos sintomas aumentam, passando a ser 
persistentes.  

 
· Saliência do corpo de uso: a saliência do comportamento de uso 
do álcool caracteriza-se clinicamente (1) por perder o controle sobre o 
próprio consumo e (2) por desejos persistentes e tentativas frustradas 
para o controle do uso. Todas as suas atividades passam a girar em 
torno da procura, do consumo, e da recuperação dos efeitos do álcool. 

 
· Alívio ou evitação dos sintomas de abstinência pelo uso do álcool: 
é para aliviar ou evitar os sintomas desagradáveis e intensos da 
abstinência, os pacientes passam a ingerir álcool, apesar das 
consequências psíquicas e físicas adversas. 

 
· Sensação subjetiva de necessidade de beber: é o desejo subjetivo 
e intenso de fazer uso do álcool – fissura. 

 
· Reinstalação da síndrome após abstinência: na reinstalação da 
síndrome de dependência após abstinência, o paciente retoma 
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rapidamente o padrão mal – adaptativo de consumo de álcool após um 
período de abstinência. 

 
· Uso nocivo de substâncias. 

 

  Com a atualização dos estudos, aconteceram através dos anos, uma 

modificação do processo de uso de outras drogas, e com isso, o manual 

diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais, embarcou todas as substancias 

que são possíveis de desenvolver a dependência química, tendo como critério 

diagnóstico, dependência de substancias psicoativas, que pode ser observado na 

tabela 1, abaixo (DSM, p. 483). 

 

2.1.3.1 Critérios diagnósticos 

 

Para Sadock, Sadock e Ruiz (2017 p. 621), segundo os critérios diagnósticos 

do DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), a dependência 

de substância se apresenta sob os seguintes sintomas:  

Tabela 1 - Critérios do DSM-V para Dependência de Substâncias Psicoativas  

Um padrão de uso disfuncional de uma substância, levando a um 

comprometimento ou desconforto clinicamente significativo, manifestado por três 

(ou mais) dos seguintes sintomas, ocorrendo durante qualquer tempo, num 

período de 12 meses. 

1. Uso recorrente da substância, resultando no fracasso em desempenhar 

papéis relevantes no trabalho, na escola ou em casa (p. ex., ausências 

repetidas ao trabalho ou baixo desempenho profissional ou escolar relacionados 

ao uso de substancias). 

2. Uso recorrente de substancia em situações nas quais isso representa perigo 

para a integridade física (p. ex., condução de veículos ou operação de máquinas 

durante prejuízo de julgamento decorrente do uso de substância).  

3. Uso continuado da substância apesar de problemas sociais ou interpessoais 
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persistentes ou recorrentes causados ou exacerbados por seus efeitos (p. ex., 

discussões com o cônjuge sobre as consequências da intoxicação; agressões 

físicas). 

 4. Tolerância, definida por qualquer um dos seguintes aspectos:   

       a. Necessidade de quantidades progressivamente maiores da substância 

para atingir a intoxicação ou o efeito desejado.  

        b. Efeito Acentuadamente menos com o uso continuado da mesma 

quantidade da substância.  

5. Abstinência, manifestada por qualquer um dos seguintes aspectos: 

        a. Síndrome de abstinência característica da substância. 

        b. A mesma substância (ou uma substância estreitamente relacionada) é 

consumida para aliviar ou evitar os sintomas de abstinência. 

6. A substância é frequentemente consumida em maiores quantidades ou por 

um período mais longo do que o pretendido. 

7. Existe um desejo persistente ou esforço malsucedidos no sentindo de reduzir 

ou controlar o uso da substância.  

8. Muito tempo é gasto em atividades necessárias para a obtenção da 

substância, na sua utilização ou na recuperação de seus efeitos. 

9. Importantes atividades sociais, profissionais ou recreativas são abandonadas 

ou reduzidas em virtude do uso de substância. 

10. O uso da substância é mantido apesar da consciência de ter um problema 

físico ou psicológico persistente ou recorrente que tende a ser causado ou 

exacerbado pela substância.  

11. Fissura ou um forte desejo ou necessidade de usar uma substância 

específica. 
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Fonte: Sadock, Sadock e Ruiz (2017 p. 621) 

 

2.1.3.2 Características 

 

 A característica fundamental para a desordem causada pelo uso de drogas 

se forma por um conjunto de sintomas fisiológicos, cognitivos e comportamentais, 

que indica o uso continuo pelo usuário ainda que existam problemas significativos 

causados pela substancia. As substâncias psicoativas quando são consumidas 

excessivamente, ativa diretamente o sistema no cérebro que se chama 

recompensa, que está envolto no reforço de comportamentos e memória. E 

quando o sistema de recompensa é ativado, é tão intenso, que ao invés de fazer 

tarefas normais, suas ações ficam negligenciadas (DSM-5, 2014 p. 481) 

 

2.3.3 Gravidade e Especificadores   

 

 Sobre os transtornos pelo consumo de drogas, acontecem em um vasto 

conjunto de gravidades, que inicia de leve ao grave, os quais se embasam na 

quantidade de critérios que são confirmados pelos sintomas. O transtorno 

considerado leve precisa ter dois ou três sintomas; O moderado por quatro ou 

cinco sintomas; o grave por seis ou mais sintomas. Podendo mudar a gravidade 

ao longo do tempo podendo refletir na redução ou aumento na dose e ou na 

frequência do uso (BARLOW; DURAND, 2015 p. 451). 

 

2.1.3.3 Intoxicação e abstinência da substância  

 

 Para Sadock, Sadock e Ruiz (2017 p. 622), intoxicação por substância é o 

diagnóstico utilizado para especificar uma síndrome (p. ex., intoxicação por álcool 

ou uma embriaguez leve) definida por sinais e sintomas específicos decorrentes 

da ingestão ou exposição recente à substância. Uma exposição geral de 

intoxicação por substância abrange os seguintes aspectos:  
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· O desenvolvimento de uma síndrome reversível específica de 
determinada substância que ocorreu devido a seu consumo (ou 
exposição) recente. Nota: substâncias diferentes podem produzir 
síndromes semelhantes ou idênticas. 

· Mudanças comportamentais ou psicológicas clinicamente significativas 
decorrentes do efeito da substância sobre o SNC (p. ex., beligerância, 
labilidade do humor, prejuízo na cognição, julgamento prejudicado, 
prejuízo no funcionamento social ou ocupacional) que se desenvolvem 
durante ou logo após o uso da substância. 

· Os sintomas não são atribuíveis a outra condição médica nem são mais 
bem explicados por outro transtorno mental. 

 

2.1.3.4 Duração dos efeitos  

 

 As substancias psicoativas que tem uma curta ação, podem ter um 

potencial prologado, sendo da mesma categoria de drogas. Já as substancias com 

a ação mais prolongada, apresentam abstinência de alta duração. As substancias 

de meia-vida se mantém com elementos de abstinência: quão maior a 

permanência da ação, maior vai ser o tempo dentre a interrupção e o começo dos 

sintomas de abstinência e mais tempo durará a abstinência. Em geral, quanto 

mais agudo o quadro de abstinência, menor vai ser a intensidade da síndrome 

(DSM-5, 2014 p. 486). 

 

2.1.3.5 Transtornos mentais induzidos por substancia/medicamento 

 

Cada droga altera de forma diferente, causando prejuízos no funcionamento 

do organismo, e causando alterações cerebrais. Mas todas causam problemas. 

Uma pesquisa feita pelo Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes 

(Proad), do departamento de psiquiatria da Unifesp, em 30 dependentes de 

cocaína, verificou que 80% apresentavam alterações funcionais cerebrais, 

acompanhadas, em alguns casos, de comprometimento de funções cognitivas 

(PROAD, 2018). 

Foi feito um estudo norte-americano, o qual foi verificado, que os 

transtornos psiquiátricos mais frequentemente relacionados ao consumo de 

drogas foram o transtorno de ansiedade com 28%, transtorno do humor como 

26%, transtorno da personalidade antissocial com 18% e esquizofrenia com 7%. 
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Essas porcentagens podem ser desiguais se o estudo for clínico ao invés de 

epidemiológico. Assuntos como tipo de aplicação escolhida para o estudo ou a 

oferta de algumas drogas nos indivíduos a ser estudada, entre outros fatores, 

poderão gerar resultados divergentes (DIEHL et. al 2011 p.108). 

 

2.1.3.6 Desenvolvimento e curso   

 

 Pessoas entre 18 e 24 anos mostram taxas de prevalência grande para o 

uso de substâncias psicoativas. O primeiro transtorno relacionado pode-se iniciar 

na adolescência que é a intoxicação. A abstinência é capaz acontecer 

independentemente da idade, desde que a substância psicoativa tenha sido 

consumida em grandes doses por um longo período. (DSM-5, 2014 p. 487) 

 

2.1.3.7 Avaliação psicológica para dependência química  

 

Para Diehl et. al (2011 p. 83), seja qual for a avaliação inicial em saúde tem 

como propósito coletar informações da pessoa para identificá-la social, 

demográfica e economicamente, estudar sobre sua situação de saúde e suas 

possíveis modificações, averiguar sua história clínica, sua história familiar e, 

então, descrever uma hipótese diagnóstica e planejar seu cuidado. Alguns 

objetivos devem ser considerados para o desenvolvimento de uma avaliação com 

triagem específica quanto a uso, abuso e dependência de drogas psicoativas por 

profissionais da saúde: 

 

• Não existe uso seguro de drogas psicoativas.  
 
• O uso nocivo e a dependência de álcool e outras drogas são pouco 
diagnosticados.  

• O que ocorre com mais frequência é a abordagem das complicações 
clínicas.  

• A demora em fazer o diagnóstico piora o prognóstico.  

• Existe uma deficiência no conhecimento e na formação dos 
profissionais sobre o assunto. 
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2.1.3.8 Prevalência 

 

 Para Diehl et. al (2011, p. 49), a epidemiologia da utilização de substâncias 

psicoativas é a ciência que estuda a classificação do número de usuários e os que 

acontece em relação ao uso, nessa população específica e em um determinado 

momento. Tem como objetivo delimitar uma representação da situação, para 

possibilitar programas de saúde e táticas de atos específicos à esta população. 

 De acordo com Simão (2000), o alcoolismo ocorre aproximadamente 5% o 

sexo feminino e 15% sexo masculino na população brasileira, acima de 15 anos 

de idade e na maioria vivem no ocidente. Ainda que os estudos enfoquem o sexo 

masculino, estudos mostraram uma mudança na proporção de ocorrência de 

alcoolismo em homens e mulheres, em uma variação de 14:1 até 2:1.  

 Já para Senad (2018), foi feito um levantamento com usuários de álcool em 

108 cidades com mais 200 mil habitantes, nos anos de 2001 e 2005 e as 

pesquisas apontam que entre esses anos que se passaram que, 12,3% é público 

masculino e 11,2% é público feminino.  

Segundo Diehl et.al. (2011, p. 150), foi feito um estudo nacional sobre os 

padrões de consumo de drogas na população brasileira. Foram realizadas 3.007 

entrevistas, em 143 municípios brasileiros. E no ano de 2005, as porcentagens do 

usuário de maconha, mostram que, o gênero masculino é de 14,3% e o gênero 

feminino é de 5,1%. 

Em 2006, a parceria entre a secretaria Nacional antidrogas (SENAD), do 

gabinete de segurança institucional da presidência da república, e a unidade de 

pesquisa em álcool e drogas (UNIAD), do departamento de psiquiatria da 

universidade federal de São Paulo (UNIFESP), resultou no I Levantamento 

nacional sobre os padrões de consumo de álcool na população brasileira. Foram 

realizadas 3.007 entrevistas, em 143 municípios brasileiros. Sobre a dependência 

de cocaína, no ano de 2005 a pesquisa mostrou que 5,4% são do gênero 

masculino e 1,2% são do gênero feminino (DIEHL et.al., 2011, p. 151). 
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Foi feito um estudo pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) 

advertiu que o país soma 2,6 milhões em usuários de drogas. Embora os homens 

sejam líderes na taxa do uso de crack e cocaína, as mulheres usuárias mostram 

que o índice de dependência foi de 54%. Já no sexo masculino, os pesquisadores 

detectaram que 46% são viciados, diferença de oito pontos porcentuais entre os 

gêneros (UNIFESP, 2018). 

Uma pesquisa feita pela fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), unida ao Ministério 

da Saúde em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), 

do Ministério da Justiça, revela que cerca de 370 mil indivíduos do Brasil de todas as 

idades usaram muitas drogas como o crack e outras. Por sexo, os usuários se 

mostraram do sexo masculino, representando quase 80% do total. Em levantamentos 

anteriores sobre crack e cocaína, esse índice se mostrava baixo:+ cerca de 60%, 

contra 40% de mulheres (SENAD, 2018) 

Segundo GQ (2014), foi feito uma lista que consta a porcentagem de 

profissões que mais tem usuários de drogas: 

 

· Food service e cozinheiros 17,4%;  
 
· Trabalhadores de obras e construções 15,1%;  

 
· Entretenimento, artes e esportes 12,4%;  

 
· Vendedores 9,6%;  

 
· Trabalhos de reparos, instalação e manutenção 9,5%; 

 
· Trabalhadores florestais, de pesa e agropecuária 9,6%; 

 
· Logística e transporte de cargas 8,4%;  

 
· Manutenção de prédios e imóveis 8,2%; 

 
· Profissionais de saúde 7,7%; 

 
· Escritório e administrativo 7,5%;  
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2.1.4 Intervenções Terapêuticas para o Tratamento da Dependência Química 

 

  Para Figlie, Bordin e Laranjeira (2004, p. 461), um bom tratamento de 

dependência química é capaz de reduzir ou até mesmo cessar o consumo de 

drogas, melhorando a saúde, prevenir danos, como infecções e superdosagens.  

Aumentar o funcionamento no tratamento de dependência química precisa de 

abordagens que sejam capazes de fazer com que o paciente reflita sobre o uso, 

sobre as consequências negativas em todas as partes de sua vida, fazendo com 

que o indivíduo busque motivação para mudar seus hábitos, que desenvolva 

habilidades sociais para lidar com várias dificuldades no seu dia a dia, enfim, que 

construa um novo estilo de vida. 

 Para Ribeiro (2004), a partir do pensamento que o usuário precisa de uma 

mudança de hábito e um novo estilo de vida, nasceu uma necessidade de 

sensibilização da rede primária de atendimento criando vários serviços, para 

assim, poder fazer um diagnóstico precoce, motivando os usuários a mudança. 

Existem atualmente vários serviços que auxiliam o dependente químico na busca 

dessa mudança de estilo de vida: Ambulatórios, centros de convivência, 

internações breves e longas, hospitais-dia, moradias assistidas, acompanhamento 

terapêutico, agentes multiplicadores, dentre outros.   

 A organização de um serviço é uma função complicada, existem muitos 

fatores.  Um serviço de atendimento nos dias de hoje, deve ser de preferência 

interdisciplinar, baseado nas necessidades do indivíduo, tendo em consideração, 

parceiros locais, que envolvem a família nos cuidados com o paciente. Ainda, é 

importante saber que população-alvo estará disponível para participar, 

considerando fatores de gravidade e contexto sociocultural que envolve esses 

indivíduos. Também é importante, traçar o futuro do serviço, monitorando 

implementações e avaliando resultados de modo permanente e organizado. 

(DIEHL et. al, 2011, p. 463) 
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2.1.4.1 Ambientes de tratamento 

 

 O ambiente de tratamento, a formação da equipe profissional e o estilo de 

tratamento formam um enquadre terapêutico, isto é, o preparo interno do serviço 

ofertado. Essa organização, institucional, profissional e prático, define o serviço de 

atendimento. Existem vários ambientes de tratamento, cada um tem suas 

vantagens e desvantagens. Não existe um serviço mais eficaz que o outro, mas 

sim, paciente indicado para o serviço que vai ser melhor para ele, dependendo de 

como e em que momento o usuário está. Existem vários ambientes terapêuticos, 

destacando-se, as comunidades terapêuticas, grupos de autoajuda, hospitais, 

caps ad e moradias assistidas. (FIGLIE; BORDIN; LARANJEIRA, 2004, p. 462) 

 A comunidade terapêutica é um serviço, tanto urbano quanto rural, de 

cuidado com dependentes químicos, são lugares que tem como proposta, ser um 

lugar protegido, técnico e eticamente orientado, que ofereça apoio e tratamento 

aos pacientes, durante o tempo que for estabelecido pra ele, com o intuito de 

oferecer um trabalho terapêutico adaptado para o usuário. É um ambiente que o 

seu principal instrumento de terapia é a convivência entre as pessoas, ofertando 

uma organização que ajude no processo de recuperação, recuperando a condição 

de cidadão, para encontrar possibilidades de reabilitar vários aspectos da vida do 

dependente (ANVISA, 2001).  

 Os grupos mais conhecidos e frequentados pelos dependentes químicos é 

o AA (alcóolicos anônimos) e o NA (narcóticos anônimos), são feitas reuniões 

entre os usuários e fazem depoimentos sobre o que passaram ou o que estão 

passando no momento. É dentro deste serviço que pregam o modelo que se 

chama ‘’doze passos’’, onde oradores voluntários, transmitem suas histórias de 

vida, lutas, conquistas sobre o uso de substancias psicoativas. Nesse ambiente 

não é permitido julgar e nem interpretar de forma errada os depoimentos ali 

falados. Deve-se ter respeito e cuidado com a história do outro (JABER, 2016). 

Quando o indivíduo escolhe participar das reuniões de narcóticos 

anônimos, ela decide entregar sua vida aos cuidados de um poder superior. Esta 

entrega alivia a carga que o passado traz e o medo do futuro. Assim, pode-se ter 
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perspectiva adequada da importância do dia de hoje. Quando focam o que 

pensam no hoje, a tormenta das drogas acaba, ofuscado pelo amanhecer de uma 

nova realidade. Descobrindo que, quando estamos com problemas, conseguimos 

confiar no que sentimentos a outro adicto que está em recuperação. 

Compartilhando o passado com outros usuários, descobrindo que não são únicos 

e que podem ter muito em comum. Aceitam e apreciam a vida como ela se 

apresenta no agora. “Só por hoje” pode ser utilizado a todas as áreas da vida, não 

apenas à abstinência de drogas. Deve-se tratar com veracidade um dia de cada 

vez (NA, 1991). 

 No hospital de atendimento geral, existem salas de emergência para 

pacientes que estão passando por algum problema relacionado as drogas, após 

ser medicado, é orientado a procurar outros estabelecimentos de ajuda, para 

começar ou continuar um tratamento terapêutico. No hospital psiquiátrico são 

internados usuários que são considerados mais graves, ficam de 15 à 30 dias para 

desintoxicação, após a internação também são orientados a procurar um serviço 

específico para dependência, como por exemplo CAPSad (FIGLIE; BORDIN; 

LARANJEIRA, 2004, p. 460). 

 O CAPS ad é um centro de atenção centrado aos dependentes químicos, 

de todas as faixas etárias. É composto por médicos, psicólogos, assistentes 

sociais, enfermagem, terapeutas ocupacionais e educadores. Todos os 

profissionais que trabalham nessa instituição estão capacitados para diagnosticar 

e tratar os usuários de drogas e manejo para trabalhar com os familiares dos 

usuários também (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

 A moradia assistida é um lugar que abriga indivíduos que necessitam de 

cuidadores. Os cuidadores, tem como função auxiliar nas tarefas cotidianas dos 

abrigados. Esta moradia é regulamentada pelo Ministério do Emprego e Trabalho, 

e ficam cuidadores nesta casa por 24h, todos os dias, e este profissional auxilia os 

abrigados a procurarem tratamento e ocupações para ele. A moradia assistida não 

é hospital, nem lugar de tratamento, a maioria dos abrigados são moradores de 

rua, que precisam de abrigo, e tendo isto devem procurar tratamentos fora da 

moradia (ALVAREZ; CARVALHO, 2006). 



29 
 

Estudos nos trazem que a religião pode ajudar no processo de recuperação 

de dependentes de substâncias ilícitas, pelas seguintes características: aumento 

da confiança, compreensão da ajuda ao próximo, resiliência, ao estresse e 

diminuição dos níveis de ansiedade. Esta técnica estaria muito mais referente a 

questões sociais, como a ressocialização por meio de reestruturação da rede de 

amigos, colocando os usuários em um ambiente sem a oferta da droga 

(SANCHEZ; NAPPO, 2008) 

 

2.1.4.2 Papel dos profissionais  

 

Qualquer que seja a dificuldade de cada serviço, é de extrema importância 

que a equipe técnica tenha um conhecimento vasto sobre a área com que 

trabalha. Existe uma ampla quantidade de profissionais que são diretamente 

envolvidos no tratamento de dependência química. É preciso que os pacientes 

tenham aproximação com todos os profissionais. Lembrando que além de saber 

sobre seus limites e seu lugar no nível de atendimento, uma organização precisa 

estar integrada ao contexto de toda a rede de atendimento, para assim, 

potencializar ou inteirar aspectos que faltam no tratamento de usuários. Será 

citado os serviços que alguns profissionais desempenham no tratamento da 

dependência química (FIGLIE; BORDIN; LARANJEIRA, 2004, p. 465). 

 É de extrema importância que os médicos saibam indicar intervenções 

adequadas, na situação de indivíduos com um consumo de drogas, com problema 

e dependentes de drogas. Por exemplo, na situação de usuários nocivos, deve-se 

orientar que tem riscos a sua saúde, e que deve tentar beber menos. Já para os 

dependentes químicos é preciso aconselhar a fazer uma avaliação diagnóstica e 

tratamento. Sempre será necessário envolver o usuário nas decisões que poderão 

ser tomadas, auxiliando no planejamento para o tratamento e posteriormente 

abstinência, sugerindo serviços para o tratamento do indivíduo (FERNANDES et. 

al, 2013 p. 76). 

Os agentes comunitários de saúde, tem como função possibilitar a escuta e 

acolhimento, para assim facilitar na criação de vínculo com os usuários deste 
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serviço. Entre todas as ideias das precauções da saúde mental, duas são mais 

importantes: acolher o usuário enquanto ajuda terapêutica e constituir vínculos. 

Existe uma grande necessidade através do uso da conversa, dar atenção e auxilio 

como um recurso terapêutico para os profissionais fazerem, como determinantes 

de qualidade de vida das pessoas (MELO; ASSUNÇÃO; VECCHIA, 2016). 

 Para Fernandes et. al (2013 p. 99), para o tratamento da dependência 

química, deve-se ter um conhecimento aprofundado nessa área, com isso o autor 

cita a importância que o psicólogo tenha compreensão dos possíveis prejuízos das 

substancias no organismo. Pois cada droga tem uma reação no organismo e no 

cérebro aciona determinantes que com os efeitos da droga, acaba trazendo 

prejuízos comportamentais, alterações físicas e psicossociais, assim, ocasionando 

mudanças extremas na vida do usuário.  Essas mudanças podem refletir em 

muitos aspectos da vida do paciente. Tendo a grande busca de tratamento com 

um profissional da psicologia para o tratamento da dependência química.  

  O serviço do acompanhante terapêutico, pode ser feito em qualquer lugar, 

seja privado ou público. É um serviço terapêutico que acontece em lugares que 

são selecionados pelos pacientes, o qual ele se sente mais a vontade. O 

acompanhamento terapêutico tem como função estabelecer uma relação 

terapêutica com o usuário, criando vínculos com ele. Se dá a esse profissional, o 

serviço se fazer trabalhos capazes de ampliar repertórios na vida no usuário 

(FIGLIE; BORDIN; LARANJEIRA, 2004, p. 466) 

 É essencial que o profissional de enfermagem tenha um vasto 

conhecimento geral sobre as drogas, os efeitos que causa no organismo e as 

posteriores complicações que podem ser causadas pela síndrome de abstinência 

da droga. O profissional de enfermagem deve-se sempre estar atento aos sinais 

que o usuário transmite, para assim, evitar prejuízos na saúde dele. Além do mais, 

o profissional deve entender sobre a parte farmacológica adequada para cada 

fase que o usuário está, assim como, possíveis reações causadas por alguns 

remédios no organismo. Com tudo isso, o profissional deve estar sempre atento 

aos sinais e sintomas que o paciente está passando ou relatando (FERNANDES 

et. al, 2013 p. 27). 
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 O redutor de danos tem atuação comunitária, entretanto, apontada a 

usuários de drogas. Essa população específica, é de complexo alcance, levando 

em conta que existe muito preconceito e falta de profissionais interessados nesta 

área da saúde. Com tudo isso, o profissional da redução de danos é como se 

fosse uma ponte entre usuários e serviços disponíveis para o tratamento, é o 

redutor de danos que orienta o paciente para ter o tratamento que necessita no 

momento (FIGLIE; BORDIN; LARANJEIRA, 2004, p. 466). 

 O profissional da assistência social, que trabalha com operacionalização de 

políticas sociais, ao ser inserido no campo da dependência química, deve 

compreender que a estrutura do sistema de saúde universal se realiza por meio de 

uma formulação de políticas públicas que sejam voltadas para a área da saúde. 

Sendo assim, fica claro, o compromisso e a relevância de cada ação realizada na 

rotina dos serviços de saúde mental, que são entre equipe interdisciplinar, bem 

como articulação intersetorial com as políticas públicas (FERNANDES et. al, 2013 

p. 127).  

 Esse grupo de profissionais, são voluntários que proporcionam a orientação 

para dependentes químicos no tratamento. Esses profissionais são ex-usuários de 

drogas abstinentes a um bom tempo. Os ambientes terapêuticos mais comuns são 

grupos de autoajuda e comunidades terapêuticas, e como procedimentos, são os 

doze passos e modelo Minnesota. Operam em atividades de prevenção, e 

orientação em escolas, empresas, entre outros. O modo de como esses 

profissionais trabalham, são de maior hospitalidade e permeabilidade aos 

assuntos relatados sobre a vida do usuário (FIGLIE; BORDIN; LARANJEIRA, 

2004, p. 467). 

 É de extrema importância que o profissional de terapia ocupacional não se 

deve deixar absorver, mas sim, criar uma abordagem que seja criativo para o 

tratamento de um usuário. Esses profissionais são solicitados para realizar ações 

com usuários de vários serviços. É essencial que as atividades possam ser 

realizadas por vários motivos no tratamento. O terapeuta deve ser um auxílio para 

a reaprendizagem das habilidades que o usuário perdeu, ajudar na organização 

do cotidiano, para estabelecer uma rotina com que o paciente tenha deveres para 
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cumprir, atividades e o estabelecimento de metas na vida do usuário 

(FERNANDES et. al, 2013 p. 140). 

 

2.1.5 Tipos de Tratamento 

 

2.1.5.1 Caráter de intervenção  

 

 O caráter de intervenção pode ser limitado ao usuário e ou integrar grupos 

do seu convívio. A intervenção biofísica, usa processos físicos e não 

farmacológicos. A intervenção farmacológica usa procedimentos psicofármacos 

para a fissura, e no tratamento de comorbidades pertencentes ao uso de drogas. 

Já a intervenção psicológica, se dão por psicoterapia individual e em grupos. A 

intervenção social é ao redor do paciente. Na parte pratica, são ofertados serviços 

a população com intervenções para reduzir ou cessar o uso de substancias 

psicoativas (FIGLIE; BORDIN; LARANJEIRA, 2004, p. 468). 

 

2.1.5.2 Psicoterapia em grupo e psicoterapia individual 

   

 Para Diehl et. al, (2011 p. 328), a psicoterapia individual é muita utilizada 

para orientar e estabelecer objetivos para a vida do usuário, utilizando várias 

técnicas. Já a psicoterapia em grupo é muito usada, no tratamento de 

dependência química, como um tratamento de escolha. É também um método que 

possui benefícios no tratamento. Utilizar esse método de psicoterapia de grupo 

exige um vasto conhecimento de técnicas e uma constante atualização 

profissional diante deste assunto, o que lhe permite a atuar em um processo de 

mudança, auxiliando os usuários a estabelecerem objetivos para poderem 

começar agir para uma mudança significativa em sua vida. Segundo os autores, 

existem vários aspectos que tornam o grupo de psicoterapia viável para o 

tratamento de dependência química: 

 

· Permite atender um número maior de pessoas (relação custo-benefício);  
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· Oferece meio para que o indivíduo se perceba como parte integrante do 
grupo sendo, assim, parte de uma sociedade;  
 

· Auxilia -o a criar saídas para o isolamento e a solidão; 
 

· Tem força para criar uma identidade única grupal, que servirá para 
construção de uma identidade própria; aumenta a possibilidade de 
percepção de si mesmo e do outro (reação espelho); 

 
 

2.1.5.3 Metas terapêuticas  

 

 As metas terapêuticas se dizem respeito a um grande propósito de 

tratamento. São serviços diretos para tratar a dependência química e as 

comorbidades. Já os que se interessa mais em atuar sobre os estimuladores ou 

mantenedores do consumo trabalham com a redução. Enfim, os serviços 

propostos em mudar as sequelas do consumo, sem influenciar a demanda, faz 

redução de danos (FIGLIE; BORDIN; LARANJEIRA, 2004, p. 468). 

 

2.1.5.4 Farmacoterapia  

 

 Para Diehl et. al (2011, p. 32), a farmacoterapia tem lugar de extrema 

importância no tratamento do usuário, acrescentando várias atividades que 

primeiramente procuram aprimorar todas as partes da vida do usuário por meio de 

uma equipe multidisciplinar. Segundo os autores, ela tem como propósito:  

 

a) Na síndrome de abstinência, atenuá -la ou preveni -la. No caso do 
álcool, é bem fundamentado que o número de síndromes de abstinência 
apresentado pelo paciente piora o prognóstico, aumentando a 
probabilidade de ocorrência de delirium tremens, sua forma mais grave. 
No caso de drogas como a nicotina, o temor da abstinência pode ser um 
fator complicador para o tratamento. Isso ocorre também em relação a 
outras drogas. O dependente, habituado ao uso da droga, teme o que vai 
ocorrer quando interrompê -la, não se vê como indivíduo que não a usa 
e, aos primeiros sinais da síndrome da retirada, pode desistir de sua 
determinação quanto ao tratamento.  
 
b) Na síndrome de abstinência protraída, visa -se diminuir o craving, 
garantir a abstinência para que possa haver uma volta à normalidade 
fisiológica. Alguns medicamentos atuarão diminuindo os efeitos 
reforçadores das drogas 
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2.1.5.5 Tratamento integrado da comorbidade  

 

No tratamento de comorbidades psiquiátricas, a farmacoterapia é 

fundamental. Depois de alguns dias ou meses de abstinência, é possível detectar 

comorbidade psiquiátricas que estavam encobertas pelo uso da droga. Ao serem 

constatadas, devem ser imediatamente tratadas. Com isso, vê-se a necessidade 

de usar medicamentos no tratamento dos transtornos identificados no usuário. 

(DIEHL et. al, 2011 p. 32). 

 

2.1.5.6 Prevenção a recaída 

 

Prevenção de recaída refere-se a uma ampla variedade de técnicas, quase 

todas cognitivas ou comportamentais. A prevenção de recaída busca, 

essencialmente, mudar um hábito autodestrutivo e manter esta mudança. Em 

grupos, devem identificar as situações como de alto risco e podendo estar 

associados a fatores interpessoais e/ou fatores interpessoais. Identificadas tais 

situações, trabalham-se os mecanismos de manejo mais efetivos, procurando 

estratégias para evitar riscos desnecessários, prevenindo uma possível recaída. O 

grupo pode assegurar um espaço mantenedor não só da abstinência, mas 

também como meio de os clientes elaborarem suas dificuldades pessoais e 

relacionais frente a manutenção da abstinência, por intermédio do grupo e do que 

cada indivíduo experiencia (FIGLIE; PAYÁ, 2015). 

 

2.1.5.7 Motivação 

 

A motivação: apresenta-se como favorecedor do processo de manutenção 

da mudança quanto do comportamento negativo que facilita o engajamento em 

comportamentos problemáticos. Este também é um aspecto que sofre influência 

das experiências do passado com a droga e de como o indivíduo dá significado a 

esses conhecimentos. Conforme o desenrolar desse assunto, a motivação se 
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orienta para o uso ou não da substância. Vendo assim de trabalhar sobre a 

motivação com cada indivíduo em recuperação (Diehl et. al., 2011 pg 281). 

 

2.2  METODOLOGIA 

 

2.2.1 Caracterização da Pesquisa  

 

 Essa pesquisa se caracteriza por ser um estudo quanti-qualitativa, será 

realizada pesquisa de campo com uma entrevista estruturada com perguntas 

abertas e fechadas para a realização da percepção de dependentes químicos, 

abstinentes há pelo menos um ano, acerca de seu processo de recuperação, 

objetivando a análise do fenômeno estudado. Para Marconi e Lakatos (2011, p. 

57), “pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir 

informações e/ou conhecimentos acerca de um problema para o qual se procura 

uma resposta”. Muitas são as pesquisas atuais que se utilizam do método 

qualitativo, que pode ter uma boa compreensão no conjunto em que ocorre e de 

qual faz parte, precisando ser analisado num aspecto integrado (GODOY, 1995). 

 Também será realizado pesquisa de dados bibliográficos, com o intuito de 

estudar elementos para a investigação de materiais impressos ou editados 

eletronicamente, tendo como base fontes primarias, obras e pesquisas de autores 

e fontes secundárias, estudos de terceiros sobre teorias de outros autores 

(SANTOS; CANDEROLO, 2006). “A pesquisa bibliográfica, ou de fontes 

secundárias, abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema 

estudado” (MARCONI; LAKATOS, p. 57, 2011). 

 

2.2.2 Local da Pesquisa 

 

Esta pesquisa a campo será realizada na cidade de Caçador, localizada no 

meio-oeste do Estado de Santa Catarina, região do Alto Vale do Rio do Peixe. A 

entrevista de dez perguntas será aplicada individualmente em uma sala com 

estrutura adequada, contendo isolamento acústico, boa iluminação, ar 
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condicionado, mesa e cadeiras confortáveis para minimizar efeitos negativos, nas 

dependências do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS ad) de 

Caçador/SC.  

 

2.2.3 População da Pesquisa 

 

A pesquisa será realizada com dez adultos, de ambos os sexos, que se 

encontram em abstinência há pelo menos um ano, acerca do seu processo de 

recuperação, vale ressaltar que a amostra será de participação voluntária dos 

indivíduos que serão entrevistados. Para Marconi e Lakatos (2006, p. 108), 

“população é o conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam pelo 

menos uma característica em comum”. 

 

2.2.4 Técnicas de Coleta de Dados 

 

Nas palavras de Marconi; Lakatos (2007, p. 32) “Etapa da pesquisa que se 

inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, a fim 

de se efetuar a coleta dos dados previstos”.  

 Antes de iniciar a entrevista, será explanado aos voluntários, os objetivos 

da pesquisa, informando também, sobre o sigilo e confidencialidade dos dados, 

inclusive sobre a ausência de necessidade de identificação. Todos assinarão o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, seguindo os princípios da ética em 

pesquisa. 

 

2.2.5 Forma e Análise dos Dados 

 

 A análise de dados será realizada a partir das informações obtidas por meio 

da entrevista. Após compilação dos dados e organização em forma de gráficos, 

tabelas, quadros ou outros recursos conforme a necessidade, serão realizadas 

discussões e interpretações dos resultados com base no conteúdo bibliográfico da 
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pesquisa. Dessa maneira, confrontando dados e buscando a resposta para o 

problema de pesquisa. 

 

2.3 ANÁLISE DE DADOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 

 Primeiramente, irá ser mostrado a análise quantitativa, a qual foi analisado 

dados a partir das informações obtidas por meio da entrevista. Após compilação 

dos dados e organização em forma de gráficos, serão realizadas discussões e 

interpretações dos resultados com base no conteúdo bibliográfico da pesquisa. 

Após a primeira análise, o trabalho seguirá mostrando as respostas de cada 

indivíduo, com relação aos aspectos qualitativos da pesquisa, onde analisou-se a 

percepção dos mesmos acerca do processo de reabilitação. Assim, confrontando 

dados e buscando a resposta para o problema de pesquisa.  

Antes de iniciar a entrevista, foi explanado aos voluntários, os objetivos da 

pesquisa, informando também, sobre o sigilo e confidencialidade dos dados, 

inclusive sobre a ausência de necessidade de identificação. Todos assinarão o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, seguindo os princípios da ética em 

pesquisa. 
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Gráfico 1 - Gênero 

 

Fonte: Wisniewski, 2018 

 

No gráfico acima pode-se observar que 83% da população da pesquisa é 

do gênero masculino, e 17% da população da pesquisa é feminino.  

Devido à dificuldade de encontrar dados que mostrem o gênero que mais 

usa drogas em um apanhado geral, será mostrado o gênero que mais usa em 

cada droga, desta pesquisa. 
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Gráfico 2 – Gênero/álcool  

 

Fonte: Wisniewski, 2018 

Sobre o gênero que fazia uso patológico do álcool, o gráfico nos traz que 

11% é do gênero feminino e 89% do gênero masculino.  

 De acordo com Simão (2000), a dependência do álcool ocorre em 5% do 

sexo feminino e 15% do sexo masculino na população do Brasil, acima de 15 anos 

de idade e na maioria é ocidental. Apesar de os estudos enfocarem no índice dos 

homens, estudos mostraram uma mudança na proporção de ocorrência de 

alcoolismo no sexo masculino e sexo feminino, em uma variação de 14:1 até 2:1.  

 Já para Senad, foi feito um levantamento com usuários de álcool em 108 

cidades com mais 200 mil habitantes, nos anos de 2001 e 2005 e as pesquisas 

apontam que entre esses anos que se passaram que, 12,3% é público masculino 

e 11,2% é público feminino (SENAD, 2018).  

 Sendo assim é possível observar que nos estudos de Simão (2000) existe 

uma grande diferença entre os gêneros, e nos estudos do Senad, existe pouca 

diferença. E esta pesquisa fica de acordo com o estudo de Simão (2000), que pois 

ambos mostram uma grande diferença nos resultados, que o alcoolismo afeta 
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mais homens do que mulheres. Pode-se levar em consideração, que estes 

estudos podem ter sido feitos em cidades diferentes e também que a entrevista 

deste trabalho foi feita com 8 homens e 2 mulheres, podendo alterar o resultado 

da pesquisa. 

 

Gráfico 3 – Gênero que fazia uso de maconha 

 

Fonte: Wisniewski, 2018 

 

No gráfico acima observa-se que 11% do gênero feminino fazia uso de 

maconha e 89% masculino.  

 Segundo Diehl et.al. (2011), foi feito um estudo nacional sobre os padrões 

de consumo de drogas na população brasileira. Foram realizadas 3.007 

entrevistas, em 143 municípios brasileiros. E no ano de 2005, as porcentagens do 

usuário de maconha, mostram que, o gênero masculino é de 14,3% e o gênero 

feminino é de 5,1%. 

 Observa-se que na entrevista feita neste trabalho, aponta uma grande 

diferença, em que o público masculino predomina sobre o uso de maconha. E nos 

estudos de Diehl et.al. (2011), também se mostra uma distância entre eles, existe 

9,2 pontos de diferença entre os gêneros. Podendo ver assim que as pesquisas 
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estão de acordo, em que o gênero masculino faz mais uso de maconha do que o 

público feminino. 

 

Gráfico 4 – Gênero que fazia uso de cocaína 

 

Fonte: Wisniewski, 2018 

 

Sobre o gênero que fazia uso de cocaína, nota-se que 20% é do gênero 

feminino e 80% do gênero masculino.  

   Em 2006, a parceria entre a secretaria Nacional antidrogas (SENAD), do 

gabinete de segurança institucional da presidência da república, e a unidade de 

pesquisa em álcool e drogas (UNIAD), do departamento de psiquiatria da 

universidade federal de São Paulo (UNIFESP), resultou no I Levantamento 

nacional sobre os padrões de consumo de álcool no Brasil. Foram realizadas 

3.007 entrevistas, em 143 municípios brasileiros. Sobre a dependência de 

cocaína, no ano de 2005 a pesquisa mostrou que 5,4% são do gênero masculino e 

1,2% são do gênero feminino (DIEHL et.al., 2011, P. 140). 
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 Assim, observa-se que diante dos dados levantados do gráfico 4, 

predomina o sexo masculino e a pesquisa de Diehl et.al. (2011), também 

predomina o sexo masculino, então as duas estão de acordo. 

 

Gráfico 5 – Gênero que fazia uso de crack  

 

Fonte: Wisniewski, 2018 

 

O gênero que fazia uso de crack, vê-se que 0% é do público feminino e 

100% é do público masculino 

Um estudo feito pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) mostrou 

que o Brasil mostra 2,6 milhões de dependentes de drogas usadas de várias 

formas. Embora o sexo masculino ganhar no índice de uso de crack e cocaína, 

entre o sexo feminino o índice de dependência foi de 54%. Já no sexo masculino, 

os pesquisadores detectaram que 46% são viciados, diferença de oito pontos 

porcentuais entre os gêneros. 

Uma pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), unida ao Ministério 

da Saúde em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), 

do Ministério da Justiça, mostra que cerca de 370 mil brasileiros de todas as idades já 

usaram crack e entre outros. Por sexo, é apontado que o sexo masculino vence na 
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disputa, com 80% do total. Em pesquisas anteriores sobre crack e cocaína, o índice 

era pouco:+ cerca de 60%, contra 40% de mulheres.  

 Deste modo, vemos que na pesquisa feita pela Unifesp, as mulheres 

lideram a dependência do uso do crack. E na pesquisa feita pela fundação 

Oswaldo Cruz ligada ao Senad, quem predomina a dependência usando crack é o 

sexo masculino. Na pesquisa deste trabalho, a pesquisa feito pela fundação 

Oswaldo Cruz está mais próxima, em que o sexo masculino predomina. As 

diferenças nos índices das pesquisas podem ser alteradas pelos locais das 

pesquisas, do público entrevistado.  

 

Gráfico 6 – Faixa etária 

 

Fonte: Wisniewski, 2018 

Acima identifica-se que a faixa etária de usuários desta pesquisa é 11% de 

18 a 25 anos, 22% de 26 a 35 anos, 56% de 36 a 55 anos e 11% de 56 a 70 anos. 

De acordo com o DSM-5 (2014, p. 487), pessoas entre 18 e 24 anos 

mostram taxas de prevalência grande para o uso de substâncias psicoativas. O 

primeiro transtorno relacionado pode-se iniciar na adolescência que é a 
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intoxicação. A abstinência é capaz acontecer independentemente da idade, desde 

que a substância psicoativa tenha sido consumida em grandes doses por um 

longo período.   

 De acordo com a pesquisa realizada o maior índice de usuários de 

substâncias psicoativas está na faixa etária de 36 a 55 anos, porém, vai ser 

possível observar na análise das questões qualitativas que a grande maioria dos 

usuários iniciaram o uso na adolescência ou no início da idade adulta. 

 Desta forma, é possível perceber que a pesquisa realizada trouxe 

informações um pouco diferentes do DSM-5, onde as pessoas que fazem uso de 

substancias psicoativas estão na em sua grande maioria, estão na idade entre 36 

a 55 anos.  

 

Gráfico 7 – Escolaridade 

 

Fonte: Wisniewski, 2018 

Neste gráfico identifica-se que 30% da população da pesquisa tem ensino 

médio completo, e 70% da pesquisa tem ensino fundamental incompleto.  

Ensino fundamental 
incompleto  

70% 

Ensino médio 
completo 

30% 

Escolaridade 

Ensino fundamental incompleto  Ensino médio completo 



45 
 

 Segundo Capistrano et. al. (2013), foi feito um levantamento com 

dependentes químicos em tratamento, realizada no ano de 2010 em uma unidade 

de desintoxicação para dependente químico de um Hospital Psiquiátrico, na 

cidade de Curitiba. E mostra que 67,3% dos pacientes frequentaram as aulas no 

fundamental, mostrando que 79,6% não foram até o ensino médio por causa do 

uso de substâncias ilícitas. Mostrou-se também que, além de abandonarem a 

escola, existe uma grande quantidade de reprovação (60,2%) e de expulsão 

(44,7%) em decorrência deste mesmo motivo. 

 Assim sendo, a pesquisa citada acima é semelhante ao gráfico 7.  70% dos 

usuários entrevistados relataram que tem o ensino fundamental incompleto. E na 

pesquisa de Capistrano et. al. (2013), 67,3% dos pacientes estudaram até o 

ensino fundamental. Relatando que os pacientes não conseguiram terminar seus 

estudos. 

 

Gráfico 8 – Profissão  

 

Fonte: Wisniewski, 2018 
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Pode-se observar no gráfico acima que sobre a profissão da população da 

pesquisa, 10% está desempregado (a), 10% é pedreiro, 10% é comerciante, 10% 

é chapeador, 10% classificadora e 50% é operador de máquina. 

 Segundo GQ (2014), foi feito uma lista que consta a porcentagem e 

profissões que mais tem usuários de drogas: 

 

· Food service e cozinheiros 17,4%; 

· Trabalhadores de obras e construções 15,1%;  

· Entretenimento, artes e esportes 12,4%;  

· Vendedores 9,6%;  

· Trabalhos de reparos, instalação e manutenção 9,5%;  

· Trabalhadores florestais, de pesa e agropecuária 9,6%;  

· Logística e transporte de cargas 8,4%; 

· Manutenção de prédios e imóveis 8,2%;  

· Profissionais de saúde 7,7%;  

· Escritório e administrativo 7,5%;  

 

 Observa-se nessa pesquisa que consta trabalhadores de obras e 

construções 15,1% e na pesquisa feita neste trabalho 10% fazem parte deste 

ramo de profissões.  
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Gráfico 9 – Religião 

  

Fonte: Wisniewski, 2018 

 

 Observa-se no gráfico que sobre a religião, 17% da população da pesquisa 

não segue nenhuma religião, 41% são católicos e 42% são evangélicos. 

De acordo com Bettarello et. al. (2016), foi feito uma pesquisa em que 

participaram 180 indivíduos do sexo masculino em tratamento nas clínicas 

terapêuticas para a dependência química. O maior índice assumiu-se católicos 

(48,3%) e praticantes da religião evangélica (57,2%). 

Assim, observa-se que a pesquisa de Bettarello et. al. (2016), é semelhante 

com o gráfico 9. Para Bettarello, 48,3% são católicos, e na pesquisa deste 

trabalho 41% são católicos. Na religião evangélica, para o autor 57,2% são dessa 

religião, e essa pesquisa mostra que 42% são evangélicos. O que mostra que são 

pesquisas semelhantes, sendo que na pesquisa de Bettarello, não tinha a opção 

de não ter nenhuma religião, como a que tem nesta pesquisa com 17% de 

indivíduos inclusos nessa porcentagem.  
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Gráfico 10 – Situação socioeconômica  

 

Fonte: Wisniewski, 2018 

Sobre a situação socioeconômica, o gráfico nos traz que 20% dos 

entrevistados são classe média e 80% são classe baixa.  

 De acordo com Bergamo (2001), os moradores das áreas centrais também 

estão expostos à influência das drogas, mas é o indivíduo pobre da periferia que 

mais se enquadra na lista de maiores riscos, seja consumindo a droga ou sendo 

usado, pelo tráfico. A comprovação é do estudo encomendado pela OMS 

(Organização Mundial de Saúde) que, entre outros pontos, analisou o consumo de 

drogas e a distribuição das opções culturais e esportivas na cidade de São Paulo. 

Na periferia, são limitadas as oportunidades de ocupação (há nove vezes mais 

empregos nas áreas centrais) e os adolescentes/adultos estão mais expostos ao 

crime, uso de drogas ou tráfico.  

 Como se pode observar, nesta pesquisa mostra que 80% dos entrevistados 

são da classe baixa. Como a pesquisa de Bergamo aponta, os indivíduos que 

moram nas áreas mais pobres e que tem uma situação financeira baixa estão 

mais propícios ao consumo de drogas. Pois nas áreas mais periféricas, não tem 
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muitas ocupações, oportunidades de emprego e etc. Acabam usando substâncias 

ilícitas ou trabalhando no tráfico, pois é um dinheiro que vem mais fácil e rápido. 

  

Gráfico 11 – Substância que fazia uso  

 

Fonte: Wisniewski, 2018 

No gráfico acima, sobre as substâncias que faziam uso, 10% da população 

da pesquisa usava cocaína, 40% álcool e 50% múltiplas drogas. 

 Múltiplas drogas, também denominada como “polidrogas”, é a palavra 

utilizada para indicar o uso de mais de um tipo de droga ao mesmo tempo ou em 

sequência para potencializar ou neutralizar as consequências de uma droga. 

Essas substâncias, lícitas ou ilícitas, nem sempre são conhecidas do próprio 

dependente, às vezes eles nem sabem o que estão usando (ZANELATTO; 

LARANJEIRA, 2012, p. 55). 

 Em decorrência de 50% dos entrevistados, terem feito o uso de múltiplas 

drogas diariamente, acima foi colocado, o que significa este termo. Na entrevista 

qualitativa, será relatado as drogas que os entrevistados faziam uso.  
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Gráfico 12 – Quantidade diária que fazia uso  

 

Fonte: Wisniewski, 2018 

 

Constata-se a partir do gráfico acima que a quantidade diária que faziam 

uso 10% usava 5 gramas de crack, 10% uma caixa de cerveja, 20% um litro e 

meio de cachaça e 60% não tem percepção de quanto usava. 

Cada droga altera de forma diferente, causando prejuízos no funcionamento 

do organismo, e causando alterações cerebrais. Mas todas causam problemas. 

Um estudo realizado pelo Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes 

(Proad), do departamento de Psiquiatria da Unifesp, em 30 dos usuários de 

cocaína, verificou que 80% apresentavam alterações funcionais cerebrais, 

acompanhadas, em alguns casos, de comprometimento de funções cognitivas 

(PROAD, 2018) 

 Diante dessas afirmações, pode-se perceber que no gráfico 11, 60% não 

tem percepção e isso acontece porque a droga tira a percepção do quanto 

usavam, causando problemas na parte cognitiva, alterando também atenção e 

linguagem. 
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Gráfico 13 – Tempo de uso de drogas 

 

Fonte: Wisniewski, 2018 

 

Verifica-se no gráfico 9, que o tempo de uso de drogas dos entrevistados 

foram 10% de 20 anos, 10% de 40 anos, 10% de 15 anos, 10% de 16 anos, 10% 

de 22 anos, 10% de 26 anos, 20% de 10 anos, 10% de 29 anos e 10% de 3 anos. 

A substância psicoativa apresenta prejuízos a longo prazo, como por 

exemplo, danos permanentes no sangue do coração e do cérebro; Pressão alta; 

Ataques cardíacos; Derrame cerebral e à morte; Danos nos órgãos; Se for droga 

cheirada, pode levar a estrago dos tecidos do nariz; Se for fumada, pode haver 

problemas na respiração; Doenças graves e abcessos; Se droga injetada, 

problemas na alimentação, diminuição do peso; problemas odontológicos; 

distúrbios; Problemas sexuais, causando insuficiência no sistema reprodutor e ser 

infértil (para ambos os sexos); Confusão, desânimo, estresse; Problemas graves 

no humor; conduta que pode trazer perigo; Alucinações; Depressão grave; 

Tolerância e dependência (mesmo depois de ter sido usado só uma vez) (DIEHL 

et.al., 2011, p. 266). 
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  Diante dessas informações, observa-se que no gráfico 13, o tempo de uso 

variou de 03 a 40 anos, sendo provável vivenciarem problemas a longo prazo por 

usarem substâncias psicoativas por tanto tempo. Como supracitado por Diehl, 

onde destaca as informações sobre os prejuízos a longo prazo que a dependência 

de drogas pode ocorrer durante a vida. 

 

Gráfico 14 – Tempo de abstinência  

 

Fonte: Wisniewski, 2018 

No gráfico 10, observa-se que o tempo de abstinência da população da 

pesquisa é de, 10% 4 anos, 10% 2 anos, 10% 1 ano e 3 meses, 10% 21 anos, 

10% 1 ano e 4 meses, 20% 3 anos, 10% 3 anos e 2 meses, 10% 1 ano e 2 meses 

e 10% de 1 ano e 6 meses. 

 Segundo Fernandes et. al. (2015), foi feita uma pesquisa com 92 indivíduos, 

perguntando: “Que benefícios você tem percebido desde que parou de consumir 

a(s) droga(s)?” As classes, bom desenvolvimento na saúde e bom no 

desempenho são benefícios percebidos por muitos ex-usuários da amostra e 

tiveram semelhança entre os resultados para todas as variáveis 

sociodemográficas. Tais achados se igualam as consequências encontradas no 

4 anos  
10% 

2 anos  
10% 

1 ano e 3 meses
10% 

21 anos 
10% 

1 anos e 4 meses 
10% 

3 anos 
20% 

3 anos e 2 meses
10% 

1 anos e 2 meses 
10% 

1 ano e 6 meses 
10% 

, 

4 anos  2 anos  1 ano e 3 meses 21 anos 1 anos e 4 meses 

3 anos 3 anos e 2 meses 1 anos e 2 meses 1 ano e 6 meses 



53 
 

estudo de alvares (2013) no qual os ex-usuários de álcool responderam, dentre os 

fatores que ajudam na abstinência, a evolução na saúde e a boa alteração no 

trabalho. As duas classes se complementam, ou seja, é possível que quando o 

indivíduo melhora na saúde, o mesmo poderá ter um bom desenvolvimento nas 

suas ações. Portanto, parecem ajudar na motivação para manutenção da 

abstinência. 

 Diante da pesquisa e as afirmações de Fernandes et. al. (2015), observa-se 

que os entrevistados alegam a melhoria da saúde e mudança favorável no 

trabalho. Esse assunto sobre o tempo de abstinência, será relatado na pesquisa 

qualitativa que irá ser relatado no decorrer desta pesquisa.  

 Foi citado anteriormente os dados quantitativos desta pesquisa, 

organizando um perfil dos entrevistados. E a partir deste momento, será realizado 

uma análise das questões descritivas, com o objetivo de identificar a percepção de 

dependentes químicos, abstinentes há pelo menos um ano, acerca de seu 

processo de recuperação. Foram entrevistados 10 indivíduos, na análise das 

questões serão selecionadas as respostas por semelhança e as que retratam mais 

o problema de pesquisa. 

Questão 1 - Como foi seu primeiro contato com as drogas? 

Indivíduo 1: “Sei lá, eu era piá ainda, foi logo que morreu meu pai, eu tinha doze 

pra treze ano, tudo trabaiava no mato, toma uma golinho aí pra esquenta, comecei 

assim, eu não sabia que ia me torna dependente (..)”. 

Indivíduo 2: “Em casa, desde nova, sempre teve por parte do meu pai que usava, 

todos bebiam, eu sempre estava junto.” 

INDIVÍDUO 4: “A minha mãe saiu, eu vi uma garrafa de Champagne quente, de 7 

pra 8 anos de idade eu tinha, eu abri e tomei tudo e de lá eu não parei mais, 

sempre que tinha oportunidade eu bebia.” 

 Conforme um estudo feito pela Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp), 80% de crianças/adolescentes usaram álcool/drogas alguma vez na 

vida. Outra pesquisa, efetuada pela Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) com 

universitários, apontou que 22% dos jovens estão correndo risco de serem 

dependentes de álcool. “Era um cenário esperado. Os jovens consomem muito 
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álcool e há uma preocupação, do ponto de vista médico, porque isso ocorre cada 

vez mais cedo”, aponta o médico Arthur Guerra de Andrade, do Departamento de 

Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) e 

autor do estudo do Senad (CUMINALE, 2016). 

Segundo pesquisas mostradas no  guia sobre o impacto das bebidas 

alcoólicas para a saúde da criança e do adolescente, lançado pela Sociedade 

Brasileira de Pediatria (2017), quase 40% dos adolescentes brasileiros 

conheceram e usaram bebida alcoólica entre 12 e 13 anos, em casa. A maior parte 

dos mesmos bebem com amigos e família, estimulados por conhecidos que já 

bebem ou usam drogas. Entre adolescentes de 12 a 18 anos que estudam nas 

redes pública e privada de ensino, 60,5% declararam já ter consumido álcool. 

Indivíduo 8: “Foi por uma amiga, ela fumava maconha todos os dias e ia trabalhar 

usando maconha, aí eu experimentei, mas eu não gostava muito da maconha, 

mas eu comprava porque maconha era uma coisa barata de se comprar, depois 

disso conheci outra pessoa, ela cheirava cocaína, e pra mulher é bem mais fácil 

conseguir a cocaína, mulher geralmente até do traficante chega de ganhar droga, 

até se vende pra conseguir a droga, algumas vezes consegui dessa forma”. 

 O uso de drogas no meio da prostituição, pode sofrer interferências por 

várias razões, muitas vezes incentivado pelos clientes e traficantes. Essa condição 

aumenta a vulnerabilidade das garotas de programas a casos de violência, 

doenças transmissíveis com o sexo e etc. Uma pesquisa feita pelos jornalistas 

Kaio Diniz, Vinícius Júnior e Tiago Costa, aponta que 48,8% da prostituição no 

nosso país é causada pelo uso de drogas, em especial a cocaína e o crack. Os 

resultados mais lastimáveis encontram-se nas regiões Centro-Oeste e Nordeste, 

em que as mulheres vendem seus corpos por troca de drogas (FERNANDES, 

2016). 

 Para Diehl et. al. (2011, p. 250), nos últimos anos, muitos cientistas têm 

exposto alterações na utilização do uso de drogas entre o gênero masculino e 

feminino. Muitas mulheres abandonam sua família de origem, se afasta dos filhos, 

largam o emprego, fazem sexo sem se protegerem, se envolvem em situações de 

risco de violência, e muitas na prostituição, se prostituindo em troca de drogas, em 
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consequência da dependência, para assim, poder manter o uso. 

Indivíduo 10: “Foi uma vez que eu tinha um amigo que fumava crack, um dia ele 

me convidou pra fumar com ele, e eu não quis, aí ele me disse que se eu não 

fumasse, eu não era homem, aí eu fumei pra provar que eu era, e gostei e 

continuei, isso com 12 anos, depois da primeira vez eu abandonei tudo pra usar o 

crack, daí ele me incentivou a fumar mais, aí a gente não tinha mais dinheiro pra 

usar, aí ele disse pra roubar uma casa, e disse que se eu não fosse lá roubar ele 

ia me matar, aí eu fui roubei a televisão de dentro da casa pra poder trocar por 

droga (..)”. 

Após o II Levantamento Nacional de álcool e drogas, fazer um estudo, foi 

revelado que cerca de 225 mil crianças e adolescentes no Brasil já consumiram ou 

consomem drogas. Esses dados mostram uma preocupação na área da saúde 

pública, ressaltando que o uso de substância na adolescência é seriamente 

prejudicial para seu progresso biológico, além de transgredir com as práticas 

esperadas para esta fase da vida, tanto no ambiente escolar, no lazer e no 

convívio familiar. O uso de drogas precoce pode ter grandes consequências 

negativas, como uma maior possibilidade de desenvolvimento de algum transtorno 

por uso de substância grave e maior ligação com a violência e atos infracionais. 

De tal modo, que se percebe que o uso de drogas pode estar associado a prática 

infrações por jovens, é uma problemática preocupante, fazendo com que o 

adolescente fique em conflito com a lei (MARTINS;PILLON, 2008). 

Como pode-se observar as respostas do indivíduo 1, 2 e 4, tiveram relatos 

semelhantes, ambos usaram pela primeira vez álcool quando crianças e/ou 

adolescentes tendo o primeiro contato com familiares e/ ou pessoas próximas. 

Sendo que o indivíduo 2 relata que sempre teve a bebida em sua casa, por conta 

do seu pai, fazendo com que a bebida se tornasse algo normal para o mesmo, 

desde pequeno. Diante disso, um estudo feito pela Unifesp, confirma que 

crianças/adolescentes usaram álcool uma vez na vida, com uma porcentagem de 

80%. E nos estudos da sociedade brasileira de pediatria, também há relatos de 

que 40% de adolescentes entre 12 a 18 anos já experimentaram álcool ou outras 

drogas, inclusive destacando que a maioria bebe no ambiente em que lhe é 
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acolhida, podendo assim serem condicionais a beberem ou usarem drogas. Com 

isso, vemos que os relatos dos indivíduos condizem com os estudos 

apresentados.  

O indivíduo 8 relata que usava cocaína e por algumas vezes trocou seu 

corpo pela droga. Assim, entrando em acordo com os estudos de Fernandes 

(2016) e Diehl et. al (2011) que relatam que os usuários de drogas podem se 

envolver em muitos riscos para conseguir manter o uso, e um desses riscos muito 

comum entre mulheres é a prostituição para poder manter o vício. 

A resposta do indivíduo 10 nos traz que, ele iniciou o uso de crack com 12 

anos, e que em um determinado momento, roubou para poder manter o uso da 

droga. Entrando assim de acordo com os estudos de Martins; Pillon (2008) que 

nos traz a informação de que o uso de drogas quanto mais novo, mais 

consequências negativas podem ter, uma dessas consequências pode ser, a 

ocorrência de atos infracionais para poder comprar a droga.  

Questão 2 - Quando você percebeu que as drogas estavam trazendo 

dificuldades e/ou prejuízos na sua vida? 

INDIVÍDUO 4: “Quando eu não tava mais me adequando a minha namorada, com 

34 anos eu perdi tudo, emprego, família, casa, tudo, eu era um indigente com teto, 

daí eu percebi que estava mal, que eu precisava fazer algo por mim mesmo.” 

INDIVÍDUO 5: “Quando me dei conta disso foi há uns 5 anos atrás mais ou menos 

que eu fui embora daqui e fui para o mato grosso, daí eu vi que estava perdido e 

estava viciado, eu abandonei trabalho, tudo, tava praticamente igual um mendigo 

de rua, não falava com ninguém e era dia e noite álcool e crack.” 

Indivíduo 6: “Quando eu perdi minha família, perdi esposa e filho, aí foi pior pra 

mim, daí fui pra rua fiquei 4 anos mendingo de rua, minha família me 

abandonaram, além da droga, eu fui pro crime, assalto, roubo de carro, pra usar 

(...)”. 

 A dependência de drogas, pode fazer com que o dependente fragilize o elo 

com a sua família, com seus amigos e etc. Dificultando todas as áreas da sua 

vida, se isolando de tudo e de todas por causa da droga. A consequência diante 

dessas circunstâncias que a dependência traz, são indivíduos que lidam com 
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condições precárias de vida e acaba indo às ruas como singular escolha para 

sobreviver e muitas vezes morar. Devido ao alto grau de vulnerabilidade 

psicossocial as quais estas pessoas estão submetidas, pode se encontrar no dia-

a-dia dos serviços de saúde pedidos de cuidados físicos e psicológicos em 

consequência à abstinência pelo uso de álcool e outras drogas. A questão do 

alcance é uma dificuldade na aplicação desse público, já que diversas vezes os 

indivíduos em situação de rua não acessam estes serviços (MENDES; 

FILLIPEHORR, 2014).  

De acordo com Nasser (2001), moradores de rua que frequentam casas de 

apoio têm como característica principal a dependência de álcool e drogas. Na 

maioria dos casos, o álcool surge desde cedo na vida familiar podendo ser um 

hábito mais intenso conforme for se desenvolvendo, ocasionando o efeito de 

prazer imediato. As ruas também são áreas de consumo de várias drogas como a 

maconha, a cocaína e o crack, de usuários que abandonaram toda sua vida, 

porque estão aprisionados no mundo das drogas. Podendo considerar o álcool 

além de causar efeito desinibidor, atua como anestésico para que os desabrigados 

aturem todos os imprevistos e desconfortos que a rua oferece, como a sujeira, 

perigo, doenças e etc. 

As respostas para essa pergunta são semelhantes pelo fato de relatarem 

que abandonaram sua casa, emprego, família, filhos, tudo pelo uso da droga, 

como se estivessem sendo escravizados pela mesma, sendo que alguns relatos 

foram de que moraram até na rua, por conta do vício, fazendo com que o indivíduo 

troque tudo pela droga. Está de acordo com os estudos de Mendes; Fillipehorr 

(2014) e Nasser (2011), de que a dependência faz com que todas as áreas da 

vida de um dependente químico sejam arruinadas, fazendo com que muitas vezes 

o dependente passes por situações em que perde muitas pessoas e bens da sua 

vida por conta do vício. E no caso da resposta do indivíduo 6, vê-se que entrou no 

mundo do crime por conta da vida nas ruas, parecido com o que foi analisado na 

questão número 1, trazendo relatos e estudos sobre usuários que se arriscam 

roubando/ furtando por conta do uso.  
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Questão 3 - Após perceber as dificuldades e/ou prejuízos com o uso de 

substância, que atitudes você tomou? 

Indivíduo 3: “Eu tinha só visto falar do caps e eu não aguentava mais a situação 

que eu tava vivendo, não tava suportando, ninguém sabia, eu pensei que eu podia 

ir no caps para me tratar, aí eu fui pro caps sozinho pedir ajuda, falei que ninguém 

sabia e falei como que era, e foi onde que eles me ajudaram, me deram 

tratamento, foi onde me internaram pela primeira vez.” 

Indivíduo 7: “Procurei o Caps.” 

Indivíduo 10: “Fui atrás do caps, porque me falavam que nesse lugar ajudavam 

as pessoas que usavam drogas.” 

O CAPS ad é um centro de atenção centrado dependentes químicos, de 

todas as faixas etárias. É composto por médicos, psicólogos, assistentes sociais, 

enfermagem, terapeutas ocupacionais e educadores. Todos os profissionais que 

trabalham nessa instituição estão capacitados para diagnosticar e tratar os 

dependentes químicos e manejo para trabalhar com os familiares dos usuários 

também (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

Na pergunta número 3, os indivíduos responderam semelhantemente, 

falando que procuraram os serviços do CAPSad para os auxiliarem. Entrando de 

acordo com os estudos deste trabalho, que um dos locais de apoio ao dependente 

químico é o CAPSad, onde os usuários têm assistência nas áreas de medicina, 

psicologia, assistência social, enfermeiros, terapeutas e afins, com o intuito de 

detectar e tratar o paciente de acordo com o que ele precisa, naquele determinado 

momento.  

Questão 4 - Que tipos de tratamentos e/ou recursos já tentou para ficar 

abstinente? 

Individuo 1: “Médico, AA e depois que conheci o caps vim pro caps, daí fui 

internado.” 

Indivíduo 6: “No começo eu ia pro NA e depois caps, hoje o meio que eu to 

usando é a igreja evangélica, eu e minha esposa temos uma congregação da 

assembleia, é o que me mantem em pé, é minha fé e eu cuido porque a vontade 

de usar vem, não é fácil, mas a gente busca na religião força.” 
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Indivíduo 9: “(..) Eu me encaixei em programas anônimos, que ninguém é dono, 

ninguém manda, programas sustentáveis, a gente não depende de nada e todas 

pessoas que estão lá dentro tem o mesmo problema que o meu, e estavam 

conseguindo ficar limpo através do programa, e lá eles falavam a minha língua”. 

Os grupos mais conhecidos e frequentados pelos dependentes químicos é 

o AA (alcóolicos anônimos) e o NA (narcóticos anônimos), são feitas reuniões 

entre os usuários e fazem depoimentos sobre o que passaram ou o que estão 

passando no momento. É dentro deste serviço que pregam o modelo que se 

chama ‘’doze passos’’, onde oradores voluntários, transmitem suas histórias de 

vida, lutas, conquistas sobre o uso de substancias psicoativas. Nesse ambiente 

não é permitido julgar e nem interpretar de forma errada os depoimentos ali 

falados. Deve-se ter respeito e cuidado com a história do outro (JABER, 2016). 

O CAPS ad é um serviço especializado para dependentes químicos, de 

todas as faixas etárias. É composto por médicos, psicólogos, assistentes sociais, 

enfermeiros, terapeutas ocupacionais e educadores. Todos os profissionais que 

trabalham nessa instituição estão capacitados para diagnosticar e tratar os 

dependentes químicos e manejo para trabalhar com os familiares dos usuários 

também (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

É de extrema importância que os médicos saibam indicar intervenções 

adequadas, na situação de indivíduos com um consumo de drogas, com problema 

e dependentes de drogas. Por exemplo, na situação de usuários nocivos, deve-se 

orientar que tem riscos a sua saúde, e que deve tentar beber menos. Já para os 

dependentes químicos é preciso aconselhar a fazer uma avaliação diagnóstica e 

tratamento. Sempre será necessário envolver o usuário nas decisões que poderão 

ser tomadas, auxiliando no planejamento para o tratamento e posteriormente 

abstinência, sugerindo serviços para o tratamento do indivíduo (FERNANDES et. 

al, 2013 p. 76) 

No hospital de atendimento geral, existem salas de emergência para 

pacientes que estão passando por algum problema relacionado as drogas, após 

ser medicado, é orientado a procurar outros estabelecimentos de ajuda, para 

começar ou continuar um tratamento terapêutico. No hospital psiquiátrico são 
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internados usuários que são considerados mais graves, ficam de 15 à 30 dias para 

desintoxicação, após a internação também são orientados a procurar um serviço 

específico para dependência, como por exemplo CAPSad (FIGLIE; BORDIN; 

LARANJEIRA, 2004, p. 460). 

Estudos nos trazem que a religião pode ajudar no processo de recuperação 

de dependentes de substâncias ilícitas pelas seguintes características: aumento 

da confiança, compreensão da ajuda ao próximo, resiliência, ao estresse e 

diminuição dos níveis de ansiedade. Esta técnica estaria muito mais referente a 

questões sociais, como a ressocialização por meio de reestruturação da rede de 

amigos, colocando os usuários em um ambiente sem a oferta da droga 

(SANCHEZ; NAPPO, 2008) 

Todas as respostas da pergunta número 4 são similares, relatam que os 

recursos que procuraram foram em grupos anônimos, CAPSad, medicina e 

religião. Indo de acordo com os estudos deste trabalho, onde nos traz os locais de 

apoio de um dependente químico é nos grupos de AA (alcóolicos anônimos) e o 

NA (narcóticos anônimos), onde são realizadas reuniões entre os usuários 

relatando suas vidas, e, um apoiando o outro. O capsad que como já foi citado na 

questão número 3, é um lugar de apoio ao usuário. Intervenção médica, fazendo 

com que este profissional faça uma avaliação diagnóstica e um tratamento. E por 

fim, atendimento em um hospital, onde podem ser medicados com urgência e 

após são encaminhados aos serviços que precisarem no momento. O indivíduo 6 

relata que a religião está ajudando a ficar abstinente, indo de acordo com os 

estudos de Sanchez; Nappo (2008), os mesmos trazem que a religião pode 

auxiliar em muitos fatores da vida do usuário, fazendo com que diminuam os 

níveis de ansiedade deles.  

Questão 5 - Quantas vezes fez tentativas anteriores de parar o uso? Como 

foi? Quanto tempo conseguiu ficar abstinente? 

Indivíduo 3: “Tentei depois de usar crack, por que foi o crack que me derrubou, as 

outras drogas não via prejuízo porque as outras era de vez em quando, foi 

complicado, o máximo que eu tinha conseguido foi 3 meses, mas nenhuma foi de 

sucesso, sempre recaía”. 
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INDIVÍDUO 4: “Eu tive mil e uma tentativas de ficar abstinente sozinho, nunca 

conseguia, eu ia com a intenção de sempre ganhar algo no final, ir pra ficar bem e 

depois usar de novo, eu mesmo se desintoxicava, pra depois eu poder beber mais 

nesses anos, e na ativa teve uma vez que fiquei 6 meses limpo, e eu quis provar 

pra mim mesmo que eu não era dependente químico, mas eu era né.” 

Indivíduo 8: Já tentava, mas não conseguia, foi horrível, não tem como descrever, 

porque quando você tá no uso da droga você não tem poblema, você tem de tudo, 

não tem como explicar, aí agora você abstinente não tem como explicar, e 

consegui ficar 1 mês no máximo antes, sempre tinha umas recaídas”. 

A recaída tem sido definida por alguns teóricos como o retorno aos 

sintomas após um período de remissão, ou, por outros, como qualquer retomada 

dos comportamentos disfuncionais. Outros autores a definem ainda como um 

processo dinâmico que acaba resultando no retorno aos padrões anteriores de 

comportamentos -problema, incluindo uma série de variáveis que podem ser 

medidas por meio da frequência e intensidade desses comportamentos, de 

indicadores cognitivos e afetivos, do nível de funcionamento e, por fim, das 

consequências de tais comportamentos (DIEHL et. al. 2011, p. 402). 

As respostas de todos os indivíduos são semelhantes, nos informando que 

tentaram ficar abstinentes diversas vezes, e que recaíram também diversas vezes. 

Entrando de comum acordo com Diehl et. al. (2011), onde relata que a recaída 

pode ser denominada por sintomas após um tempo de remissão. Os usuários 

relatam a dificuldade de ficar longe das drogas, já que ela traz ilusoriamente a um 

sentimento de bem-estar, muitos sentiam uma relação de amor e ódio com a 

droga, sendo que gostavam da sensação que ela trazia e ódio por todas as 

consequências negativas, como uma vida arruinada por exemplo, por causa da 

droga. Com isso, as várias tentativas de ficar abstinentes, por querer ficar longe 

dessas consequências negativas, mas acabavam recaindo por gostar da 

sensação, sentindo falta psicologicamente e fisicamente dos sintomas da droga. 

  Questão 6 - Hoje, após estar abstinente há no mínimo 1 ano, qual (ais) 

atitude (s) acredita ter sido importante para manter a abstinência? 
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Indivíduo 2: “Bom, o meu fator chave é que a minha abstinência só depende de 

mim, não depende de mãe ou de pai se eles vão cuidar de mim ou não se vão 

ficar em cima ou nao, se eu quiser beber eu vou beber, e pra mim basta eu não 

quero mais beber, aqueles 6 meses de internamento eu tive tempo pra pensar nas 

coisas erradas que fiz e hoje só depende de mim, e na minha cabeça eu sei que 

não posso, e o principal de tudo é que eu admiti que eu não posso e que eu sou 

impotente e eu sei que se eu tomar uma latinha eu não vou parar naquela latinha, 

e evitar contato da antiga, já me convidaram pra festa, tem posto na frente da 

empresa, se eu quisesse ia com eles tomar cerveja, assim, eles convidam e eu 

digo não vou porque eu vou lá me expor ao perigo é um risco pra mim, então um 

fato importante é eu não querer.” 

Indivíduo 3: “Primeira atitude que eu tive foi de responsabilidade porque eu tinha 

um filho recém-nascido, foi ali que eu vi que tinha que ficar limpo, o resto eu fui 

complementando lidar com os pensamentos, o que me ajudou muito foi a religião, 

a minha psicóloga que me ajudou muito nesse período e vem me ajudando 

quando eu estou mal eu falo com ela, e ela me mostra o caminho, e o principal o 

apoio da minha esposa, ela diariamente pergunta como eu estou, foi um conjunto 

de coisa, foi o meu pensamento de querer ficar abstinente com meu tratamento 

que me ajudou, eu me cerquei de coisas boas foi onde que me fortaleceu, outra 

coisa que eu tenho em mente, que é até feio um homem falar, mas eu não ando 

com dinheiro no bolso porque pra mim é um risco, é um fato que tudo que é de 

risco eu abandonei.” 

Indivíduo 7: “Importante é continuar desse tipo, continuar fugindo do álcool, e 

tentar se levantar dessa depressão, tentar levantar a cabeça e seguir em frente, e 

não tentar usar o álcool.” 

 Segundo Diehl et. al (2011, p. 309), que o usuário deve se conscientizar do 

problema, habilidades de enfrentamento de situação de risco e mudança no estilo 

de vida. É como se tudo isso fosse um tripé da sustentação da mudança, quando 

o usuário aplica todas essas questões em sua vida, tudo vai mudando para que 

ele consiga ficar abstinente. 

 Como pode-se observar, o relato dos usuários, vai de encontro com que o 



63 
 

autor Diehl et. al, pois, usuários relatam que se conscientizaram do problema, e 

inclusive andam sem dinheiro, podendo ver nessa questão que estão criando 

habilidades de situação de risco, porque o dinheiro traz risco para esses usuários. 

Outros relatam, que se cercaram de pessoas “boas” que se encaixa na mudança 

do estilo de vida. Um conjunto de ações que estão sendo aplicadas pelos 

usuários.  

Questão 7 - qual recurso terapêutico que tem se mostrado mais eficaz no 

seu tratamento? 

Indivíduo 3: “Hoje pra mim eu acho que é a psicóloga, porque a gente vem aqui 

fala as coisas que está inseguro, a gente vem expor, fala tudo aquilo que tá te 

angustiando, te deixando ruim, você coloca pra fora, e com aquilo ela te dá uma 

explicação, alguma coisa ela vai falar e vai te colocar no eixo de volta porque eu já 

tive uma fase que eu tava caindo, se eu não achasse um profissional do caps 

naquele dia, eu tinha recaído, eu cheguei aqui recaído seco e vim aqui, com duas 

ou três palavras ela já me ergueu e me fez ficar bem de novo.” 

 Para Fernandes et. al (2013 p. 99), para o tratamento da dependência 

química, deve-se ter um conhecimento aprofundado nessa área, com isso o autor 

cita a importância que o psicólogo tenha compreensão dos possíveis prejuízos das 

substancias no organismo. Pois cada droga tem uma reação no organismo e no 

cérebro aciona determinantes que com os efeitos da droga, acaba trazendo 

prejuízos comportamentais, alterações físicas e psicossociais, assim, ocasionando 

mudanças extremas na vida do usuário.  Essas mudanças podem refletir em 

muitos aspectos da vida do paciente. Tendo a grande busca de tratamento com 

um profissional da psicologia para o tratamento da dependência química. 

INDIVÍDUO 4: “Eu uso muito o plano 24 hrs, o só por hoje, na vida do usuário de 

álcool e droga é muito gostoso usar, é muito bom usar, só que na cabeça do 

usuário, se ele pensar a longo prazo ele nunca vai parar o tratamento, é um dia 

só, a gente nunca sabe como vai ser o outro dia, vai que de repente, depois 

desses 21 anos, eu acorde com mau humor, depressivo, não querendo mais nada 

com nada e jogar tudo pro ar, o passado desses 21 anos pra mim não vale, o que 

vale pra mim é o hoje, agora, hoje eu garanto que eu não vou usar, mas a minha 
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intenção quando eu parei era reconquistar minha família, dar um tempinho e voltar 

pra ativa de novo, e não sei o que aconteceu, eu continuei abstinente, esse 

processo de recuperação é só meu.” 

Quando o indivíduo escolhe participar das reuniões de narcóticos 

anônimos, ela decide entregar sua vida aos cuidados de um poder superior. Esta 

entrega alivia a carga que o passado traz e o medo do futuro. Assim, pode-se ter 

perspectiva adequada da importância do dia de hoje. Quando focam o que 

pensam no hoje, a tormenta das drogas acaba, ofuscado pelo amanhecer de uma 

nova realidade. Descobrindo que, quando estamos com problemas, conseguimos 

confiar no que sentimentos a outro adicto que está em recuperação. 

Compartilhando o passado com outros usuários, descobrindo que não são únicos 

e que podem ter muito em comum. Aceitam e apreciam a vida como ela se 

apresenta no agora. “Só por hoje” pode ser utilizado a todas as áreas da vida, não 

apenas à abstinência de drogas. Deve-se tratar com veracidade um dia de cada 

vez (NA, 1991). 

INDIVÍDUO 5: “A igreja, eu aconselharia a igreja e conversar com pessoas que 

tenham fé, que busquem a deus, conversar com pessoas certas e ouvir a família.” 

Estudos nos trazem que a religião pode ajudar no processo de recuperação 

de dependentes de substâncias ilícitas pelas seguintes características: aumento 

da confiança, compreensão da ajuda ao próximo, resiliência, ao estresse e 

diminuição dos níveis de ansiedade. Esta técnica estaria muito mais referente a 

questões sociais, como a ressocialização por meio de reestruturação da rede de 

amigos, colocando os usuários em um ambiente sem a oferta da droga 

(SANCHEZ; NAPPO, 2008) 

 O indivíduo 3 respondeu que o tratamento mais eficaz para ele é a 

psicoterapia, entrando de acordo com os profissionais citados para auxiliar no 

tratamento do dependente químicos, o psicólogo tem como objetivo compreender 

todas as áreas afetadas na vida no usuário e trabalhar com ele, a demanda que 

ele precisa ser ajudado. O indivíduo 4 respondeu que o tratamento eficaz para ele 

é o “só por hoje”, ensinamento trazido pelo NA, colocando seus pensamentos só 

no hoje, para não se amedrontar com o passado e nem ficar com medo do futuro. 
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E por fim, o indivíduo 5, relatou que o tratamento eficaz foi a igreja, onde a religião 

pode fazer com que o indivíduo frequente um lugar, exaltando um ser em que ele 

acredita que seja bom, traga forças, e esperanças a ele.  

  Questão 8 - sobre a vontade de usar drogas, o que você faz para impedir 

ou lidar com essas sensações? 

Indivíduo 3: “No começo era bem assustador sabe, porque eu não podia ver uma 

latinha no chão que me dava vontade, os sonhos frequentes de uso, era diária a 

vontade, eu impeço esses sentimentos indo na psicóloga, ela foi explicando como 

que tinha que fazer pra sair desses pensamentos, foi aí que eu comecei a 

trabalhar com os pensamentos, evitar situações e lugares (...)”.  

INDIVÍDUO 4: “Eu enfrento sabendo do meu lugar, eu posso fazer tudo na vida, 

qualquer coisa, festa, balada, posso fazer tudo na minha vida, a única coisa que 

eu não posso é dar o primeiro gole, ou a primeira cheirada, tenho fissura como 

qualquer ser humano, mas enfrento sabendo que não posso usar, eu saio, vou pra 

todos os lugares, mas eu tenho que ter a consciência de que eu não posso usar 

nada, eu trabalhei a minha aceitação, eu me aceito, como eu sou, mas no 

momento que vem a vontade, meu cérebro já é automático, ele bloqueia esses 

pensamentos, hoje, amanhã, eu não sei né.” 

Indivíduo 8: “A fissura é uma coisa que convive com você 24hrs, ela é no deitar, 

dormir e levantar, então quando vem a fissura eu peço pra deus me tirar, eu penso 

no meu filho, porque 1 anos e 2 meses não é um dia, uma hora, e é 1 ano e 2 

meses que to limpa, eu penso que todos esse tempo vai ser jogado fora por causa 

de uma cheirada, tem que evitar os lugares e pessoas que trazem riscos.” 

Indivíduo 9: “Ela vem a todo momento, ela vem sem eu esperar, quando eu vejo 

já tá lá, aí eu já lembro das mudanças de hábito né, eu fiz muitas mudanças em 

questões, de músicas, notícias, eu mudei meu foco, pra me afastar de coisas 

trágicas, mas a vontade vem né, ela vem em sonhos, tenho bastante sonhos, e eu 

moro num bairro que tem dois traficantes que moram do lado da minha casa, 

então todo mundo passa na frente da minha casa, eu sempre to vendo, mas eu 

consigo lidar com isso, na verdade é a minha vontade, eu tenho que trabalhar com 

isso (..)”. 
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Prevenção de recaída refere-se a uma ampla variedade de técnicas, quase 

todas cognitivas ou comportamentais. A prevenção de recaída busca, 

essencialmente, mudar um hábito autodestrutivo e manter esta mudança. Em 

grupos, devem identificar as situações como de alto risco e podendo estar 

associados a fatores interpessoais e/ou fatores interpessoais. Identificadas tais 

situações, trabalham-se os mecanismos de manejo mais efetivos, procurando 

estratégias para evitar riscos desnecessários, prevenindo uma possível recaída. O 

grupo pode assegurar um espaço mantenedor não só da abstinência, mas 

também como meio de os clientes elaborarem suas dificuldades pessoais e 

relacionais frente a manutenção da abstinência, por intermédio do grupo e do que 

cada indivíduo experiencia (FIGLIE; PAYÁ, 2015).   

Na questão número 8, observa-se que as respostas são semelhantes, 

citando que evitam lugares e pessoas que possam trazer riscos para eles, indo de 

acordo com que Figlie; Payá (2015) nos trazem, relatando que a prevenção a 

recaída é uma técnica em que o usuário usa, reconhecendo o que lhe traz riscos e 

como pode evitá-los, prevenindo uma possível recaída, conseguindo manter a 

abstinência.   

Questão 9 - Qual (s) sua (s) motivação (ões) para continuar a abstinência? 

INDIVÍDUO 4: “eu mesmo, hoje sou eu mesmo, não pode ser ninguém, a não ser 

eu.” 

Indivíduo 8: “Minha motivação é eu poder ser uma pessoa melhor do que eu era 

quando eu tava na droga e poder viver uma vida social como qualquer pessoa 

normal.” 

Indivíduo 9: “Minha motivação primeiramente sou eu mesmo, (..) eu acho que é 

importante a minha mudança, tá naquilo que eu busco todos os dias, se eu não 

conseguir me tornar uma pessoa melhor pra mim mesmo, eu não me sinto feliz, eu 

tenho que tirar tudo isso que eu carrego, dores, mágoas e frustrações, que minha 

doença trouxe e eu carrego comigo, enquanto eu não tirar tudo isso das minhas 

costas eu não vou parar, quero viver em paz comigo mesmo, a minha motivação 

sou eu mesmo, eu preciso mudar meu comportamento, minha superação só 

depende de mim, não existe um segredo, eu tenho que ser melhor, não pros 
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outros, mas pra mim mesmo.” 

A motivação: apresenta-se como favorecedor do processo de manutenção 

da mudança quanto do comportamento negativo que facilita o engajamento em 

comportamentos problemáticos. Considerado também um feitio que sofre 

influência das fases em que viveu no passado com a droga e de como o indivíduo 

dá significado a esses acontecimentos. Dependendo desse significado, a 

motivação se orienta para o uso ou não da droga (DIEHL et. al., 2011 pg 281). 

As respostas são todas semelhantes quando se trata de motivação, relatam 

que a motivação são eles mesmos, pensando assim, no seu próprio bem-estar, 

indo de acordo com que Diehl et. al. (2011) traz, falando sobre a motivação de um 

dependente químico, neste caso, em recuperação, informando que as 

experiências passadas fazem com que sirvam de influência para o indivíduo, e 

neste caso, servindo de influência para se motivarem a continuar em abstinência.   

Questão 10 - Que tipos de metas e/ou objetivos estabeleceu no seu 

tratamento? 

Indivíduo 2: “Permanecer limpa é minha principal prioridade hoje, está bem claro 

pra mim, eu sei até onde posso ir e onde não posso ir, evitando lugares e 

situações de risco”. 

Indivíduo 7: “Ficar limpo hoje, já é uma meta pra mim.”  

Indivíduo 8: “Eu estabeleci um objetivo, ficar limpa só por hoje, ficando longe da 

droga”. 

Indivíduo 9: “Primeiro é ficar limpo, o principal, pra eu conseguir me manter limpo, 

é o trabalho, estudo e família né, apesar de eu ser privado, eu preciso ficar com 

minha família. E usando todos os recursos que tenho pra ficar limpo e longe de 

onde traz risco, pra me manter limpo e isso é o essencial.”  

 Quando o indivíduo vai ao Narcóticos Anônimos, tem um lema em que 

devem decidir entregar suas vidas a um poder superior. Isto faz com que traga um 

alívio ao que aconteceu no passado e o temor do futuro. Com isso a importância 

da importância do hoje. Deve ser focado o pensamento no dia de hoje.  No NA 

deve ser compartilhado o passado com outros usuários, descobrem que não são 

os únicos que tem aqueles problemas, e descobre-se que cada um tem algo igual 
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ao outro. Deve-se aceitar e aproveitar a vida como ela está no momento do 

presente. “Só por hoje” pode ser aplicado em várias partes de nossa vida, não 

apenas com dependentes químicos em recuperação. Devem saber enfrentar a 

realidade, todos os dias. (NA, 1991). 

 Nas respostas da pergunta número 10, observa-se que são iguais quando 

se trata sobre metas e/ou objetivos que estabeleceu pro seu tratamento, 

respondem de forma clara que pretendem continuar abstinentes, e repetem mais 

uma vez as palavras “só por hoje”. Como visto na análise da questão número 7, os 

grupos anônimos mais conhecidos no mundo, AA (alcoólicos anônimos) e NA 

(narcóticos anônimos) trazem esse ensinamento para os adictos, enfatizando a 

importância de o indivíduo pensar somente no hoje, e não pensar nem no passado 

e nem no futuro, para não ficar com medo ou  pelo anseio de percorrer um futuro 

incerto. Pensar no hoje, é acordar, e pensar que é um novo dia, e que só por hoje 

se manterá abstinente.  
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3 CONCLUSÃO 

 

 O presente trabalho de conclusão de curso teve como tema, dependentes 

químicos em recuperação, e sua percepção acerca do seu processo de 

abstinência. E para um bom entendimento, teve como objetivos, a conceituação e 

contextualização histórica da dependência química, o processo de diagnóstico da 

nosologia dos transtornos mentais causados por substâncias químicas, e 

alternativas de tratamento. Tendo como pergunta problema de pesquisa: qual a 

percepção de dependentes químicos, abstinentes há pelo menos um ano, acerca 

de seu processo de recuperação? 

 O interesse acadêmico surgiu com o fato de que o tema dependência 

química é desafiador, muitas pesquisas nessa área se focam apenas na etiologia 

da dependência e no tratamento, e não no processo de recuperação de cada 

usuário. Com este trabalho, buscou-se focar nos indivíduos que estão abstinentes 

há pelo menos um ano, com o intuito de compreender qual a percepção que os 

mesmos têm sobre seu processo de recuperação. Sendo que este objetivo foi 

alcançado, proporcionando um grande aumento de conhecimento científico.   

 Foi possível responder o problema de pesquisa, pois na análise e na 

discussão dos resultados obtidos em confronto com a fundamentação teórica, 

pode-se perceber que as pessoas entrevistadas relataram que o que as ajudam a 

manterem a abstinência, são serviços de apoio e profissionais da saúde, os mais 

citados como eficazes foram, CapsAD (Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e 

outras Drogas), AA (alcoólicos anônimos), NA (narcóticos anônimos) e hospitais de 

atendimentos gerais. E profissionais da área de psicologia e medicina.   

 Além disso, a pesquisa mostrou que outro fator percebido por eles como 

importante no processo de recuperação, diz respeito a terem, primeiramente, se 

conscientizado do problema, alem de terem criado habilidades de enfrentamento 

de situação de risco e, por fim terem realizado mudanças importantes no seu estilo 

de vida. É como se esses três fatores formassem um tripé para a sustentação da 

mudança, ou seja, o indivíduo aplica todas essas questões em sua vida, buscando 

a manutenção da sua abstinência.  
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 A grande importância de mudar seu estilo de vida e, além disso, os serviços 

de apoio, e profissionais da saúde, são indicados como a percepção que os 

entrevistados tiveram acerca do seu processo de recuperação. Um bom 

tratamento é capaz de reduzir ou até mesmo cessar o consumo de drogas, 

melhorando muitas áreas de sua vida.  

Com tudo isso, conclui-se que para aumentar a eficácia no tratamento da 

dependência química, é necessário avançar nas abordagens que sejam capazes 

de fazer com que o paciente reflita sobre o uso, sobre as consequências negativas 

em todas as partes de sua vida, fazendo com que o indivíduo busque motivação 

para mudar seus hábitos. Alem de proporcionar que o mesmo desenvolva 

habilidades para lidar com várias dificuldades no seu dia a dia, que construa um 

novo estilo de vida. Esse amadurecimento e aprendizado, segundo os indivíduos 

pesquisados, pode ser construído juntamente com os serviços de apoio e 

profissionais da área da saúde. 

Entendendo a importância desse tema e a dimensão dele na sociedade 

atual, é imprescindível a continuidade das pesquisas cientificas que busquem a 

identificação dessas demandas e atualização constante dos profissionais 

envolvidos. Além disso, manter o assunto vivo e em discussão, possibilita 

melhores condições de “lutar” contra esse mal social. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista  

 

Este roteiro de entrevista, faz parte da pesquisa intitulada: PERCEPÇÃO DE 

DEPENDENTES QUÍMICOS, ABSTINENTES HÁ PELO MENOS UM ANO, 

ACERCA DE SEU PROCESSO DE RECUPERAÇÃO. Tendo como objetivo 

geral, saber qual a percepção que cada um entrevistado tem sobre sua 

abstinência. 

Acadêmica: Sabrina Roier Wisniewski 

Professora orientadora: Edilaine Casaletti 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Sexo:                                                               Idade: 

Escolaridade:                                                   Profissão:    

Religião:              Situação socioeconômica: 

Tempo de uso de drogas:                               Tempo de abstinência de drogas: 

Que substância(s) fazia uso:                           Quantidade diária que fazia uso: 

ENTREVISTA: 

1. Como foi seu primeiro contato com as drogas?  

2. Quando você percebeu que as drogas estavam trazendo dificuldades e/ou 

prejuízos na sua vida? 

3. Após perceber as dificuldades e/ou prejuízos com o uso de substância, que 
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atitudes você tomou? 

4. Que tipos de tratamentos e/ou recursos já tentou para ficar abstinente? 

5. Quantas vezes fez tentativas anteriores de parar o uso? Como foi? Quanto 

tempo conseguiu ficar abstinente? 

6. Hoje, após estar abstinente há no mínimo 1 ano, qual (ais) atitude (s) acredita 

ter sido importante para manter a abstinência? 

7. Qual recurso terapêutico que tem se mostrado mais eficaz no seu tratamento? 

8. Sobre a vontade de usar drogas, o que você faz para impedir ou lidar com 

essas sensações? 

9. Qual (s) sua (s) motivação (ões) para continuar a abstinência? 

10. Que tipos de metas e/ou objetivos estabeleceu no seu tratamento? 
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ANEXO A – Declaração 

 



80 
 

ANEXO B – Parecer Consubstanciado 
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ANEXO C – Folha de Rosto para Pesquisa 
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ANEXO D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
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