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  RESUMO 

 
A dependência química é identificada mundialmente como um transtorno psiquiátrico, 
sendo uma doença crônica que apoia-se sobre o sujeito durante toda a sua vida, mas 
que se tratada, é controlada. O presente trabalho teve por objetivo identificar o perfil 
dos dependentes químicos que buscam atendimento no Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS ad) de Caçador/SC e sua percepção acerca de 
seu tratamento. Para isto foi necessário estudar a conceitualização e contextualização 
da dependência química, como processo de doença, alcançar a compreensão acerca 
das substâncias psicoativas e seus principais efeitos na intoxicação e abstinência, 
resgatar historicamente as alternativas de tratamento para usuários de substâncias 
psicoativas, buscando relacionar aos atuais modelos de tratamento, pesquisar o perfil 
dos indivíduos que recebem atendimento no CAPS ad Caçador/SC, com base nos 
dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, buscar por meio de questionário 
estruturado, informações acerca da percepção que os dependentes químicos tem do 
seu tratamento no Centro de Atenção Psicossocial de Caçador/SC e por fim compilar 
os dados obtidos na pesquisa e confrontá-los com o referencial teórico produzido 
durante a pesquisa. Para o cumprimento deste estudo, foi realizado uma pesquisa de 
campo associada a uma pesquisa documental com base nos dados fornecidos pela 
Secretaria Municipal de Saúde do município de Caçador/SC do período de 01/10/2017 
a 31/10/2018, associada a uma abordagem quantiqualitativa. Houve busca por meio 
de questionário estruturado e coleta de dados institucionais, feito com 23 usuários do 
serviço. Como perfil obteve-se o resultado a maioria dos pacientes serem homens, 
em idade acima de 45 anos, solteiros, com ensino fundamental incompleto, portadores 
de Transtorno mental e comportamental devido ao uso de álcool, seguidos de 
Transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas substâncias. Com 
relação a avaliação da percepção dos indivíduos sobre o tratamento, foi possível 
identificar que de maneira geral percebem os centros de atendimento como foco 
principal de intervenção, tendo dificuldades em estabelecer objetivos ou de identificar 
as mudanças que já ocorreram em sua vida. A pesquisa mostrou, que pacientes 
abstinentes a mais tempo, têm uma melhor percepção acerca do processo 
terapêutico, além de o grau de instrução também facilitar essa percepção.  

 
Palavras chaves: Dependência Química; CAPS ad; Perfil dos usuários; Percepção 
dos usuários. 
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  ABSTRACT 

 

Chemical dependence is identified worldwide as a psychiatric disorder, being a chronic 
disease that relies on the subject throughout his life, but if treated, is controlled. The 
present study aimed to identify the profile of the chemical dependents who seek care 
at the Center for Psychosocial Care Alcohol and Drugs (CAPS ad) of Caçador / SC 
and their perception about their treatment. For this, it was necessary to study the 
conceptualization and contextualization of chemical dependence, as a disease 
process, to reach an understanding about psychoactive substances and its main 
effects on intoxication and abstinence, to rescue historically the alternatives of 
treatment for users of psychoactive substances, seeking to relate to the current ones 
models of treatment, to investigate the profile of the individuals who receive care in the 
CAPS ad Caçador / SC, based on the data provided by the Municipal Health 
Department, to search through a structured questionnaire, information about the 
perception that the chemical dependents have of their treatment in the Center for 
Psychosocial Care of Caçador / SC and finally compile the data obtained in the 
research and compare them with the theoretical reference produced during the 
research. For the accomplishment of this study, a field research was carried out 
associated to a documentary research based on data provided by the Municipal Health 
Department of the municipality of Caçador / SC from 01/10/2017 to 10/31/2018, 
associated to a quantitative approach. There was a search through a structured 
questionnaire and institutional data collection, done with 23 users of the service. As a 
result, the majority of the patients were men, aged over 45 years, unmarried, with 
incomplete primary education, with mental and behavioral disorders due to alcohol 
use, followed by Mental and Behavioral Disorder due to the use of multiple substances. 
Regarding the evaluation of the individuals' perception about the treatment, it was 
possible to identify that in general they perceive the service centers as the main focus 
of intervention, having difficulties in setting goals or identifying the changes that have 
already occurred in their life. Research has shown that abstinent patients have a better 
perception of the therapeutic process, and the degree of education also facilitates this 
perception. 

 

Keywords: Chemical Dependence; CAPS ad; User profile; Perception of users. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O ser humano tem em seu cerne uma figura social e interativa que não vive 

sozinho e sim em convívio e relacionamento com seus similares. Para auxiliar este 

convívio de maneira saudável a Psicologia está presente. O psicólogo é um agente 

de mudanças e melhoria na vida das pessoas, atendendo individualmente ou em 

grupos para uma melhor qualidade da vida biopsicossocial dos indivíduos. 

A ideia principal deste trabalho foi identificar o perfil dos dependentes químicos 

que buscam atendimento no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS 

ad) e sua percepção acerca de seu tratamento, localizada no município de Caçador – 

SC, sendo que diariamente ouvimos falar em tragédias acometidas pela dependência 

de drogas, estas que constituem um dos problemas que mais afligem a sociedade 

contemporânea. 

A dependência química é identificada mundialmente sobre os transtornos 

psiquiátricos, como sendo uma doença crônica que apoia-se sobre o sujeito durante 

toda a sua vida, mas que se tratada, é controlada (PRATTA et al, 2009; RIBEIRO e 

LARANJEIRA, 2012; ZALESKI et al. 2006).  

Já segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) nos traz a definição de 

dependência química como o “estado psíquico e algumas vezes físico resultante da 

interação entre um organismo vivo e uma substância, caracterizado por modificações 

de comportamento e outras reações que sempre incluem o impulso a utilizar a 

substância de modo contínuo ou periódico com a finalidade de experimentar seus 

efeitos psíquicos e, algumas vezes, de evitar o desconforto da privação” (FIDALGO; 

PAN NETO; XAVIER, 2018). 

A pergunta deste trabalho de conclusão de curso foi: Qual o perfil dos 

dependentes químicos, que são atendidos no CAPS ad de Caçador, bem como a sua 

percepção acerca do tratamento? 

Teve como relevância acadêmica possibilitar conhecimento sobre a atual 

situação do município de Caçador com relação a dependência química, as principais 

drogas de eleição e o perfil do usuário que busca o atendimento. Portanto apropriou-

se da realidade para melhor analisá-la e, posteriormente, produziu transformações, a 

discussão sobre os impactos da dependência química. O presente estudo de pesquisa 

pode ser útil futuramente para entidades de saúde realizarem ações de prevenção. 
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A maior produção de estudos e conteúdos sobre a dependência química e o 

perfil dos dependentes químicos da cidade de Caçador pode ser o início de um 

processo de transformação que começa na academia e se estende para a realidade 

onde a acadêmica está inserida. Para o curso de Psicologia e a área de conhecimento 

que envolve o tema, pesquisas e trabalhos sobre a dependência química são cada 

mais necessários e pertinentes, devido ao número crescente de usuários, não só de 

classe sociais mais baixas, mas como a elite da sociedade. 

O presente trabalho de conclusão de curso, teve como objetivo principal 

identificar o perfil dos dependentes químicos que são atendidos no CAPS ad 

Caçador/SC, bem como a percepção que os mesmos tem acerca do seu tratamento. 

Como objetivos específicos teve: Conceitualizar e contextualizar a dependência 

química, como processo de doença; Alcançar compreensão acerca das substâncias 

psicoativas e seus principais efeitos na intoxicação e abstinência; Resgatar 

historicamente as alternativas de tratamento para usuários de substâncias 

psicoativas, buscando relacionar aos atuais modelos de tratamento; Pesquisar, o perfil 

dos indivíduos que recebem atendimento no CAPS ad de Caçador/SC, com base nos 

dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde; Buscar, por meio de 

questionário estruturado, informações acerca da percepção que os dependentes 

químicos tem do seu tratamento no Centro de Atenção Psicossocial de Caçador/SC; 

Compilar os dados obtidos na pesquisa e confrontá-los com o referencial teórico 

produzido durante a pesquisa, afim de responder ao problema de pesquisa. 

A metodologia deste trabalho de conclusão de curso foi: uma pesquisa 

documental aliada a uma pesquisa de campo, com abordagem quantiqualitativa (por 

utilizar dados subjetivos e dados que exigem mensuração), classificada como 

descritiva (por ter finalidade de descrever o perfil dos usuários), utilizando questionário 

estruturado e coleta de dados institucionais.  

Esse trabalho de conclusão de curso contribuiu para melhor compreensão da 

sociedade acerca do tema dependência química e, desmistificou o perfil dos usuários, 

devido à muitas vezes a sociedade não ter ideia que metade da população de sua 

cidade fazem o uso de algum tipo de droga, além de pensarem que os usuário de 

determinada droga são predominantemente de tal perfil, com essa pesquisa se 

surpreenderam com os resultados obtidos.    
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A pesquisa de campo foi submetida ao comitê de ética direcionado a 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), conforme número 2.990.370 do 

parecer em anexo. 

  



16 
 

2 DESENVOLVIMENTO 
 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Conceitualização e contextualização da dependência química 

 

Nos últimos anos, os meios de comunicação foram tomados de assalto pelos 

crescentes problemas envolvendo o consumo de álcool e outras drogas. Das 

manchetes dos jornais às capas de revistas, do horário nobre da televisão aos 

programas de fofoca, dos sites acadêmicos aos sites de relacionamento, nenhum 

espaço ficou incólume a corrupção, violência doméstica, mortes no trânsito, 

narcotráfico, roubos, assassinatos, falta de leitos para internação, dificuldades dos 

tratamentos ambulatoriais e tantas outras questões ligadas à dependência química 

(CORDEIRO; DIEHL, 2011).   

As políticas públicas em nosso país não têm conseguido acompanhar a 

velocidade dessa epidemia. A impressão é que, para cada nova estratégia voltada a 

mudar esse panorama, uma rápida ação dos líderes do tráfico é reformulada. A cada 

descoberta da ciência, um número incontável de novas apresentações, fórmulas e 

estratégias de venda surge. O profissional da área da saúde que trabalha com essa 

problemática sente –se como personagem da fábula sobre a lebre e a tartaruga, no 

papel do lento réptil que, por persistência e perseverança, acaba por vencer 

(CORDEIRO; DIEHL, 2011). 

Infelizmente, mesmo com toda a relutância, o dia da vitória não tem acontecido. 

A lebre continua sendo muito mais veloz. Esse sentimento é fruto da somatória de 

duas realidades: os estudos científicos e epidemiológicos em contraste ao descaso e 

às poucas mudanças práticas direcionadas ao problema (CORDEIRO; DIEHL, 2011).   

Na opinião de Barros e Pillon (2007, p.2): 

 

As drogas são consideradas todas as substâncias que, ao serem 
introduzidas, inaladas, injetadas ou ingeridas no organismo, provocam 
alterações no seu funcionamento, modificando uma ou mais funções. Porém, 
há um grupo de drogas que possuem capacidade de atuar no psiquismo, 
chamadas psicotrópicas, que provocam mudança de percepção, do humor, 
da euforia, das sensações de prazer, no alívio do medo, da dor, das 
frustrações, das angústias entre outros. As drogas podem ser classificadas 
em lícitas e ilícitas. 
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Segundo Silveira e Doering-Silveira (2017, p.10): 

 

Devemos considerar a forma de apresentação, a acessibilidade e o custo das 
substâncias, seus diferentes modos de uso (se ingerida, inalada, fumada, 
injetada) e suas características farmacológicas, incluindo o potencial para 
gerar dependência e seus efeitos fisiológicos. Rápido início de ação e efeito 
intenso estão relacionados a maior potencial de dependência. Substâncias 
que são eliminadas rapidamente do sangue desencadeiam síndromes de 
abstinência mais intensas (por essa razão, por exemplo, uma substância 
fumada ou injetada pode ter maior risco de induzir à dependência do que um 
produto ingerido ou aspirado). 

 

2.1.1.1 Uso e abuso  
 

Segundo Laranjeira e Zanelatto (2013, p. 30), “o uso é experimentar ou 

consumir esporadicamente ou de forma episódica, não acarretando prejuízos por 

conta disso”. 

Coadunam-se com essas reflexões Barros e Pillon (2007, p.2), quando 

ressaltam que: 

O uso o consumo de substâncias, independentemente da frequência ou da 
intensidade (incluindo-se aqui o uso esporádico ou episódico), e de abuso ou 
uso nocivo um consumo ligado a consequências adversas recorrentes e 
significativas, não preencha os critérios para dependência. 
 

Silveira e Doering-Silveira (2017), descrevem os tipos de padrões do uso de 

substâncias psicoativas. Tais padrões se baseiam na forma de uso e na relação que 

o sujeito estabelece com a substância e suas eventuais consequências. 

 

Quadro 1- Tipos de padrões do uso de substâncias psicoativas, segundo Silveira e 

Doering-Silveira (2017, p.21 e p.22) 

Uso experimental: Refere-se à pessoa que experimenta a droga, geralmente por 

curiosidade. Os usuários são aqueles que provam a droga uma ou algumas vezes 

e, em seguida, perdem o interesse em repetir a experiência; 

 

Uso ocasional: Utilização de uma ou várias drogas apenas quando disponíveis ou 

em ambiente favorável, sem rupturas (distúrbios) afetiva, social ou profissional; 

 

Uso habitual: Uso frequente da substância, porém, sem que haja ruptura afetiva, 

social ou profissional, nem perda de controle quanto ao consumo; 
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Uso recreativo: Uso de uma droga, geralmente em circunstâncias sociais, sem que 

se implique dependência ou outros problemas relacionados; 

 

Uso controlado: Refere-se à manutenção de um uso regular, porém não compulsivo 

e que não interfere no funcionamento habitual do sujeito; 

 

Uso social: Pode ser compreendido como o uso em companhia de outras pessoas 

e de maneira socialmente aceitável; 

 

Uso em binge: O usuário consome grandes quantidades da substância em um curto 

período de tempo, ainda que a frequência desse tipo de consumo possa ser 

esporádica (por exemplo, pessoas que ingerem grandes quantidades de bebidas 

alcoólicas durante algumas horas, embora isso ocorra apenas uma vez por 

semana); 

 

Uso em escalada: É quando a pessoa passa do uso de drogas consideradas “leves” 

para as mais “pesadas” ou, quando, com uma mesma droga, passa de consumo 

ocasional (esporádico) para consumo intenso (frequente). 

 

Tolerância: Quando o organismo se acostuma com a droga e passa a ter 

necessidade de doses maiores para alcançar os mesmos efeitos; 

 

Poliusuário: Pessoa que utiliza combinação de várias drogas simultaneamente ou 

dentro de um curto período de tempo, ainda que tenha predileção por determinada 

droga. 

 

Overdose: Dose excessiva de uma droga, com graves implicações físicas e 

psíquicas, podendo levar à morte, geralmente por parada respiratória ou cardíaca. 

Fonte: SILVEIRA E DOERING-SILVEIRA (2017, p.21 e p.22) 
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Schenker e Minayo apud Alexander e Gwyther (2002, p.5) entendem o uso 

abusivo de drogas como “desordem biopsicossocial séria e complexa que gera 

problemas sistêmicos em níveis variados, passando da célula para a família, a escola, 

o trabalho e a sociedade”.   

Laranjeira e Zanelatto (2013, p.31) descrevem o abuso ou uso nocivo, dizendo 

que “neste consumo abusivo, há algum tipo de consequência prejudicial, seja social, 

psicológica ou biológica”. 

O abuso de drogas tende a incluir outros membros da família e sabe-se que a 

adicção, por um dos pais, afeta todos os membros do grupo, podendo ser mais bem 

avaliado dentro do contexto familiar (SCHENKER; MINAYO, 2002). 

Medeiros, Maciel e Sousa (2013, p. 2) relatam que: 

 

O uso ou o abuso de substâncias psicoativas, sejam estas lícitas ou ilícitas, 
provocam alterações que podem prejudicar a saúde e causar dependência e 
destruição tanto no terreno físico quanto nos aspectos psicológicos e sociais 
da vida do indivíduo e de seus familiares. 
 

 Uma vez que o consumo excessivo se torna uma constante, isto é condição 

necessária para o começo da dependência (BARROS; PILLON, 2007). A dependência 

é quando ocorre a perda de controle no consumo, e os prejuízos associados são mais 

evidentes (LARANJEIRA; ZANELATTO, 2013). 

É importante ressaltar que nem sempre o uso provocará o abuso e o abuso 

provocará a dependência. Eles podem se evoluírem progressivamente, mas não 

necessariamente um desencadeará o outro.  

 

 2.1.1.2 Dependência química 
 

Dependência química é uma doença crônica e recidivante do cérebro, na qual 

o uso continuado de substâncias psicoativas provoca mudanças na estrutura e no 

funcionamento deste órgão (KALIVAS E VOLKOW apud RIBEIRO; LARANJEIRA, 

2005).  

Conforme   Barros e Pillon (2007, p.2): 

 

Dependência significa que o ato de usar a droga deixou de ser uma função 
social e de eventual prazer e passou a ficar disfuncional, um ato em si mesmo. 
A pessoa perde progressivamente a liberdade de decidir se quer ou não 
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beber e/ou consumir e fica à mercê da própria dependência para determinar 
quando usar a substância.  

 

Segundo Schuckit apud Ribeiro e Laranjeira (2006, p.15): 

 

Tais alterações originam ou exacerbam comportamentos de natureza 
impulsiva que anteriormente pouco ou nada interferiam na vida do paciente e 
seus grupos de convívio. A interface sutil entre o biológico e o psicossocial 
confunde familiares e profissionais da saúde que abordam o assunto de 
maneira demasiadamente focalizada, levando-os a adotar condutas parciais 
– por vezes equivocadas- que comprometem a boa evolução dos casos.  

 

Deste modo, assim como qualquer entidade nosológica, a dependência 

química deve ser considerada uma doença complexa, que necessita de estratégias e 

modelos de atenção específicos para que possa atingir um bom prognóstico 

(RIBEIRO; LARANJEIRA, 2010).  

 Figlie, Bordin e Laranjeira (2004, p.3), resumem a dependência química em 

quatro modelos básicos: o modelo de doença, o modelo de comportamento aprendido, 

o modelo psicanalítico e o modelo familiar.  

O modelo de doença entende a dependência como um transtorno primário e 
independente de outras condições: uma herdada suscetibilidade biológica 
aos efeitos do álcool ou drogas. As principais características da dependência, 
de acordo com esse modelo são: a perda de controle sobre o consumo de 
álcool ou drogas; a negação; o uso continuado, a despeito de consequências 
negativas, e um padrão de recaída. 

 Figlie, Bordin e Laranjeira (2004), reiteram: 

O modelo de comportamento aprendido acredita que os comportamentos são 
aprendidos ou condicionados, os problemas comportamentais, incluindo 
pensamentos, sentimentos e mudanças fisiológicas poderiam ser 
modificados pelos mesmos processos de aprendizagem que os criaram. 
Dentro deste modelo se encontram as seguintes escolas de pensamento: 
Condicionamento Clássico; Condicionamento Operante; Modelagem e 
Modelo Cognitivo-Comportamental (p.3). 

O modelo psicanalítico, entende o comportamento de uso de álcool e drogas 
como uma tentativa de se retornar a estados prazerosos da infância. As 
teorias psicanalíticas mais contemporâneas veem o uso de álcool e drogas 
como uma forma que o indivíduo encontra de se adaptar a seus déficits de 
auto regulação, que emergiam de privação ou de interações disfuncionais na 
primeira infância. O modelo familiar utiliza três teorias no campo de estudos 
do uso de álcool e drogas: o modelo de doença familiar, o modelo familiar 
sistêmico e o modelo comportamental (p.4). 

Os autores supracitados descrevem ainda um quinto modelo que concebe a 

dependência como sendo um fenômeno biopsicossocial. 
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Neste modelo tenta-se integrar as contribuições de todos os quatros modelos 
acima citados. Parece haver um componente biológico herdado nos 
transtornos de abuso de substâncias, mas este componente isolado não 
explica a complexidade deste fenômeno. Fatores psicológicos, sociológicos, 
culturais e espirituais desempenham um importante papel na causa, curso e 
resultados do transtorno (FIGLIE, BORDIN E LARANJEIRA, p.5) 

 

O Transtorno pelo Uso de Substâncias segundo o DSM V (2014, p. 483) tem 

“como característica essencial a presença de sintomas cognitivos, comportamentais 

e fisiológicos indicando o uso contínuo pelo indivíduo apesar de problemas 

significativos relacionados à substância.” 

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais - DSM V 

(2014, p. 483): 

 

Uma característica importante dos transtornos por uso de substâncias, é uma 
alteração básica nos circuitos cerebrais que pode persistir após a 
desintoxicação, especialmente em indivíduos com transtornos graves. Os 
efeitos comportamentais dessas alterações cerebrais podem ser exibidos nas 
recaídas constantes e na fissura intensa por drogas quando os indivíduos são 
expostos a estímulos relacionados a elas. Uma abordagem de longo prazo 
pode ser vantajosa para o tratamento desses efeitos persistentes da droga. 
 

Quadro 2- Critérios para o diagnóstico de Dependência de Substâncias, segundo o 

DSM-V (2014) 

Um padrão de uso problemático de uso de substância, levando a comprometimento 

ou sofrimento significativo, manifestado por três ou mais dos seguintes critérios, 

ocorrendo durante um período de 12 meses. 

1. Tolerância: Definida por qualquer um dos seguintes aspectos:  

a) Uma necessidade de quantidades progressivamente maiores de 

substâncias para adquirir o efeito desejado;  

b) Acentuada redução do efeito com o uso continuado da mesma quantidade 

de substância; 

2. Abstinência, manifestada por qualquer dos seguintes aspectos: 

a) Síndrome de abstinência característica para a substância (consultar os 

Critérios A e B dos conjuntos de critérios para abstinência das 

substâncias especificas); 
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b) Mesma substância é consumida para aliviar ou evitar os sintomas de 

abstinência; 

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

um período mais longo que o pretendido; 

4. Existe um desejo persistente ou esforços mal sucedidos no sentido de reduzir 

ou controlar o uso da substância; 

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

substância, na utilização da substância e na recuperação dos seus efeitos; 

6. Importantes atividades sociais, ocupacionais ou recreativas são 

abandonadas ou reduzidas em virtude do uso da substância; 

7. O uso da substância é mantida apesar da consciência de ter um problema 

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

exacerbado pelo uso da substância. 

Fonte: DSM – V (2014, p.491) 

De modo geral, o diagnóstico de um transtorno por uso de substâncias baseia-

se em um padrão patológico de comportamentos relacionados ao seu uso (DSM V, 

2014). 

 

A síndrome da dependência é um conjunto de fenômenos fisiológicos, 
comportamentais e cognitivos, no qual o uso de uma substância ou uma 
classe de substâncias alcança uma prioridade muito maior para um 
determinado indivíduo que outros comportamentos que antes tinham mais 
valor. Uma característica descritiva central da síndrome de dependência é o 
desejo (frequentemente forte, algumas vezes irresistível) de consumir drogas 
psicoativas (as quais podem ou não ter sido medicamentos prescritos), álcool 
ou tabaco. Pode haver evidência de que o retorno ao uso de substâncias após 
um período de abstinência leva a um reaparecimento mais rápido de outros 
aspectos da síndrome, do que ocorre com indivíduos não dependentes (CID 
10, 2008, p.74). 
 
 

2.1.1.3 Contextualização da Dependência Química 
 

Segundo Burns (2002), um pouco da história do tratamento desta doença tão 

comum mas de difícil caracterização pode ajudar a esclarecer porque há tantas 

divergências hoje sobre seu tratamento. O álcool e outras drogas modificadoras do 

humor sempre estiveram presentes na história da humanidade.  "A arqueologia indica 

que esses produtos naturais têm feito parte da vida humana desde antes da história 

documentada".  A embriaguez é um tema invariável na história documentada. 
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 Os excessos dos bacanais gregos e romanos foram censurados nos escritos 

do senador Plínio e do médico Galeno. Historicamente, em todo o mundo, o alcoólatra 

foi tratado como um criminoso ou doente mental.   Somente no século XVIII o 

alcoolismo começou a ser considerado como uma patologia distinta.  Aí temos uma 

divergência histórica, importante para nossa compreensão do tratamento atual do 

alcoolismo no Brasil e nos Estados Unidos (BURNS, 2002).  

O autor supracitado descreve que na Europa, a psicoterapia, especialmente a 

hipnose, foi usada no tratamento do alcoolismo.  Dado os fortes laços intelectuais do 

Brasil com a Europa, principalmente com a França, essa tradição de tratar-se o 

alcoolismo com psicoterapia predomina no Brasil de hoje, apesar de Freud nunca ter 

analisado um alcoólatra.  Entretanto, nos Estados Unidos, no final do século 

dezenove, o alcoolismo tornou-se um problema religioso.  

Surgiram organizações de temperança como os Washingtonians, Band of 

Hope, Cold Water Army, Lincoln Legion, Anti Saloon League, Francis Murphy 

Movement e, principalmente, o Womens’ Christian Temperance Movement que 

pressionaram a favor da interdição nacional, que ocorreu entre 1920 e 1933.   Foi no 

vácuo da pós-interdição, que muitos grupos religiosos continuaram a tratar o 

alcoolismo nos Estados Unidos. Alcóolicos Anônimos nasceu nesse clima (BURNS, 

2002). 

Sobral; Pereira (2012), consideram a importância da família na vida do 

dependente químico e entende que a convivência estabelecida entre o dependente e 

a família é muito importante sendo extremamente necessária a inclusão desses 

familiares e demais pessoas que estão presentes no convívio com o dependente 

químico. Sendo assim deve-se deve se atentar a sinais e sintomas que podem surgir 

para que possa atuar juntamente com os familiares para possa oferecer assistência 

esses dependentes e que encontram-se em tratamento ou até mesmo 

institucionalizados e a importância de oferecer assistências para sua família. 

Amaral (2012), apresenta a família como co-dependente, o que ocorre quando 

uma pessoa se torna responsável por outra que está destruindo sua própria vida com 

atitudes irresponsáveis.  Mas isso tem um preço. Essa dinâmica acaba por adoecer 

essa família e cada membro de forma com que cada uma já traz em sua bagagem de 

dificuldades. 
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Focalizando no comportamento do outro, o familiar co-dependente não vê o 
seu próprio comportamento muitas vezes compulsivo e adictivo. Algumas 
características importantes ajudam a detectar se a família como um todo ou 
um familiar em particular está vivendo uma situação de coo-dependência 
(AMARAL, 2012, p.2). 

 

Segundo Luz, Fontana e Della Méa apud Orth (2005), o surgimento da 

dependência química poderá aparecer para solucionar um problema que esteja 

inserido no ciclo familiar.  

De acordo com a ideia de Nazar (2004, p.46): 

 

Os dependentes adultos de drogas ilícitas, quando procuram ajuda em 
serviços, estão, na maioria das vezes, excluídos, não só pelo uso das drogas, 
mas também pelo fato de estarem dependentes financeiramente de familiares 
ou de benefícios, pois, mesmo abstinentes, continuam a viver essa exclusão. 
 

Como descreve Luz, Fontana e Della Méa apud Landre (2008), o ambiente 

familiar que provoca cobranças, preconceitos, divergências, dificuldades na relação 

interpessoal, problemas financeiros são considerados alguns dos fatores de risco e 

de fácil acesso para as recaídas. 

De acordo com Ferreira (2015, p.55), “os danos das drogas no organismo 

podem ser: Crônicos (depois de algum tempo de uso moderado) ou Agudos (depois 

de uma overdose).” 

 

2.1.2 Substâncias Psicoativas 
 

2.1.2.1 Tipos de drogas 
 

As drogas podem ser classificadas em 3 tipos, de acordo como a maneira que 

alteram o psiquismo do usuário: Depressoras, estimulantes e perturbadoras da 

atividade do sistema nervoso central. 

Drogas depressoras do sistema nervoso central são aquelas que de acordo 

com CEBRID1 (2012, p. 7), diminuem a atividade do nosso cérebro, ou seja, 

“deprimem seu funcionamento, o que significa dizer que a pessoa que faz uso desse 

tipo de droga fica “desligada”, “devagar”, desinteressada pelas coisas. Essas drogas 

também podem ser chamadas de psicolépticos”. 

                                            
1 CEBRID: Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas 
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As drogas estimulantes aumentam a atividade do cérebro, ou seja, estimulam 

o funcionamento fazendo com que o usuário fique “ligado”, “elétrico”, sem sono. Por 

isso essas drogas são chamadas de estimulantes, também conhecidas com o nome 

de psicoanalépticos, noanalépticos, timolépticos, etc (CEBRID, 2012). 

As drogas perturbadoras do sistema nervoso central são assim chamadas pois 

aumentam ou diminuem a atividade cerebral. Aqui a mudança é de qualidade! O 

cérebro passa a funcionar fora de seu normal, e a pessoa fica com a mente 

perturbada. Essas drogas também são conhecidas como psicoticomiméticos, 

psicodélicos, alucinógenos, psicometamórficos, etc. (CEBRID, 2012).  

Segundo Silveira e Doering-Silveira (2017, p.15), as classificações das 

substâncias psicoativas não refletem os riscos relacionados ao consumo: 

 

Em 2010, foi publicado na Lancet, revista médica de maior prestígio no 
mundo, um artigo de David Nutt, professor de neuropsicofarmacologia no 
Imperial College, em Londres. O artigo tematiza uma pesquisa desenvolvida 
por um grupo de cientistas que buscou avaliar os riscos relacionados ao uso 
de diferentes drogas, lícitas e ilícitas. O estudo, disponível na internet, 
classifica vinte drogas segundo o potencial de dano que cada uma possa 
causar. Utilizando uma abordagem que leva em conta múltiplos critérios, o 
estudo define que, em uma escala de zero a cem, os danos causados pelo 
álcool chegam a 72; pela heroína, 55; pelo crack, 54; pela cocaína, 27; pelo 
tabaco, 26; pela maconha, 20; pelo ecstasy, 9; e pelo LSD, 7. Os critérios de 
classificação das drogas foram avaliados conforme os danos causados tanto 
ao próprio usuário (exemplo: um câncer de pulmão provocado pelo cigarro) 
quanto aos outros sujeitos (exemplo: causar acidentes por dirigir 
embriagado), por meio de uma análise multidimensional, que engloba fatores 
biológicos, psicológicos e sociais. 
 

Abaixo estarão listadas as principais drogas: Álcool, Maconha, Inalantes, 

Benzodiazepínicos, Cocaína e Crack, Anfetaminas e Metanfetaminas, Opióides e 

Alucinógenos, bem como seus conceitos, relação de efeito e intoxicação, abstinência 

e comorbidades.  

Neste trabalho de conclusão de curso não foi citado o Tabaco, por direcionar a 

definição das drogas apenas as substâncias que são atendidas no CAPS ad. O 

tratamento para esta droga é o oferecido pelas Unidades Básicas de Saúde, segundo 

o Ministério da Saúde. 
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2.1.2.1.1 Álcool 
 

Trata-se do álcool etílico ou etanol, uma droga lícita obtida através da 

fermentação anaeróbica dos hidratos de carbono, sendo que por fermentação, a 

concentração máxima de álcool é de 16%. As bebidas alcoólicas de concentrações 

superiores são obtidas por destilação (ANTÓN, 2003). Por meio da fermentação de 

carboidratos presentes em vegetais, como a cana-de-açúcar e a cevada, são obtidas 

maiores concentrações. 

Segundo dados do CEBRID (2012, p. 13): 

 

Existem registros arqueológicos que revelam que os primeiros indícios sobre 
o consumo de álcool pelo ser humano datam de aproximadamente 6000 a.C., 
sendo, portanto, um costume extremamente antigo e que tem persistido por 
milhares de anos. A noção de álcool como uma substância divina, por 
exemplo, pode ser encontrada em inúmeros exemplos na mitologia, sendo 
talvez um dos fatores responsáveis pela manutenção do hábito de beber, ao 
longo do tempo. 
 

A ingestão de álcool provoca diversos efeitos, que aparecem em duas fases 

distintas: uma estimulante e outra depressora (CEBRID, 2012). Como efeitos do álcool 

podemos encontrar euforia e relaxamento, acompanhados de desinibição. Efeitos 

como sonolência, diminuição de reflexos, incordenação motora e dificuldade de 

executar tarefas surgem com o aumento da dose (SILVEIRA E DOERING-SILVEIRA, 

2017).  

Os efeitos do álcool variam de intensidade de acordo com as características 

pessoais. Um sujeito que não está acostumado ao uso de álcool sentirá seus efeitos 

com maior intensidade, ao contrário do sujeito que já faz o uso regularmente. Este 

fenômeno pode ser descrito como tolerância, onde a pessoa necessita de maiores 

quantidades da substância para que a mesma faça o efeito inicial. 

De acordo com Diehl et al. (2011, p. 133), a intoxicação alcoólica aguda é “uma 

condição clinica transitória decorrente da ingestão de bebidas alcoólicas acima do 

nível tolerado pelo indivíduo, o que produz alterações psíquicas e físicas suficientes 

para interferir em seu funcionamento normal”. 

 Os estágios da intoxicação aguda, os estágios variam de embriaguez leve a 

anestesia, coma, depressão respiratória e, mais raramente, morte (DIEHL et al. 2011) 

Como comorbidades, o DSM V (2011, p.497) nos traz: 
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Transtornos bipolares, esquizofrenia e transtorno da personalidade 
antissocial estão associados a aumento acentuado da taxa de transtorno por 
uso de álcool, e vários transtornos depressivos e de ansiedade também 
podem estar relacionados ao transtorno por uso de álcool. Pelo menos uma 
parte da associação relatada entre depressão e transtorno por uso de álcool 
de moderado a grave pode ser atribuída a sintomas depressivos comórbidos 
induzidos por álcool de natureza temporária resultantes dos efeitos agudos 
de intoxicação ou abstinência. Intoxicação alcoólica repetida e grave também 
pode suprimir os mecanismos imunológicos e predispor os indivíduos a 
infecções e aumentar o risco de câncer. 

 

Segundo CEBRID (2012, p.17): 

 

A abstinência do álcool pode ser caracterizada pela Síndrome de Abstinência 
de Álcool, ocorrendo quando o sujeito interrompe o uso ou diminui de forma 
abrupta a quantidade habitualmente utilizada. Pode apresentar-se através de 
manifestações leves, como tremores, taquicardia e sudorese, ou evoluir para 
quadros cerebrais graves, acompanhados de confusão mental, ilusões e 
alucinações (delirium tremens), que, se não forem prontamente tratados, 
podem evoluir para a morte. 

 

2.1.2.1.2 Maconha 
 

A maconha é o nome dado aqui no Brasil a uma planta chamada cientificamente 

de Cannabis sativa (CEBRID, 2012). A maconha está entre as plantas mais antigas 

cultivadas pelo homem, com indicações arqueológicas e históricas do cultivo para 

obtenção de fibras desde há 6 mil anos, na China (DIEHL et. al, 2011). 

Os efeitos podem ser divididos em efeitos físicos (ação sobre o próprio corpo) 

e psíquicos (ação sobre a mente), conforme CEBRID (2012, p.46): 

 

Os efeitos físicos agudos são muito poucos: os olhos ficam meio 
avermelhados (o que em linguagem médica se chama hiperemia das 
conjuntivas), a boca fica seca (xerostomia) e o coração dispara, de 60 a 80 
batimentos por minuto pode chegar a 120 a 140 ou até mesmo mais 
(taquicardia). Os efeitos psíquicos agudos dependerão da qualidade da 
maconha fumada e da sensibilidade de quem fuma. Para uma parte das 
pessoas, os efeitos são uma sensação de bem-estar acompanhada de calma 
e relaxamento, sentir-se menos fatigado, vontade de rir (hilariedade). Para 
outras pessoas, os efeitos são mais para o lado desagradável: sentem 
angústia, ficam aturdidas, temerosas de perder o controle mental, trêmulas, 
suadas.  
 
 

A interrupção do uso frequente de Cannabis pode causar fadiga, irritabilidade, 

insônia e diminuição de apetite. Em geral, esses sintomas são de curta duração e de 

pequena intensidade (SILVEIRA E DOERING-SILVEIRA, 2017). 
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Como comorbidades, Silveira e Doering-Silveira (2017, p.21) descrevem que “a 

possibilidade de aparecimento de complicações clínicas sérias com o uso de 

canabinoides é remota. Reiteram dizendo que alguns danos tendem a ser reversíveis 

com a interrupção do uso”. 

 

2.1.2.1.3 Inalantes 
 

O grupo dos inalantes inclui diversas substâncias que são aspiradas (ou 

inaladas) a fim de alterar o estado mental. Podem ser diversos tipos de substâncias 

comercializadas, que podem ser utilizadas como drogas de abuso. Entre elas, 

destacam-se: lança-perfume, loló, fluído de isqueiro, tíner, cola de sapateiro, tintas, 

aguarrás, cola de madeira, combustível, removedores de esmalte, aerossóis, 

extintores de incêndio e anestésicos (UFSC, 2014). 

Os efeitos podem ser observados em 4 fases, segundo Nicastri (2006, p.23): 

 

Primeira fase: Euforia, com diminuição de inibição de comportamento; 
Segunda fase: Predomínio da depressão do SNC; o indivíduo torna-se 
confuso e desorientado. Podem ocorrer alucinações auditivas e visuais; 
Terceira fase: A depressão se aprofunda, com redução acentuada do estado 
de alerta, incoordenação ocular e motora. As alucinações tornam-se mais 
evidentes; 
Quarta fase: Depressão tardia. Ocorre inconsciência, podendo haver 
convulsões, coma e morte.  

 

Quanto a abstinência, a interrupção do uso de solventes não está associada a 

nenhum quadro de abstinência clinicamente relevante. Como comorbidades o uso de 

solventes pode exacerbar ou desencadear quadros psiquiátricos como a depressão 

em sujeitos com predisposição. Alterações neuropsicológicas são comuns em 

usuários crônicos (SILVEIRA E DOERING-SILVEIRA, 2017). 

 

2.1.2.1.4 Benzodiazepínicos 
 

Existem medicamentos que têm a propriedade de atuar quase exclusivamente 

sobre a ansiedade e a tensão. Essas drogas já foram chamadas de tranquilizantes. 

Atualmente, prefere-se designar esses tipos de medicamentos pelo nome de 

ansiolíticos. O principal efeito terapêutico desses medicamentos é diminuir ou abolir a 
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ansiedade das pessoas, sem afetar em demasia as funções psíquicas e motoras 

(CEBRID, 2012). 

Como intoxicação Silveira e Doering-Silveira (2017, p.19) trazem “a fala 

pastosa, diminuição da coordenação motora, marcha instável, confusão mental, 

bradicardia (pulso lento) e dispneia (falta de ar)”. 

Os autores reiteram dizendo que a abstinência dessas substâncias é 

caracterizada por sinais de hiperexcitabilidade, como taquicardia, sudorese, 

hipertensão, aumento da frequência respiratória e ansiedade (SILVEIRA E DOERING-

SILVEIRA, 2017). 

 

2.1.2.1.5 Cocaína e crack 
 

Segundo CEBRID (2012, p.36), a cocaína é “uma substância natural, extraída 

das folhas de uma planta encontrada exclusivamente na América do Sul, a 

Erythroxylon coca, conhecida como coca ou epadu, este último nome dado pelos 

índios brasileiros”.  

 

A cocaína pode chegar até o consumidor sob a forma de um sal, o cloridrato 
de cocaína, o “pó”, “farinha”, “neve” ou “branquinha”, que é solúvel em água 
e serve para ser aspirado (“cafungado”) ou dissolvido em água para uso 
intravenoso (“pelos canos”, “baque”), ou sob a forma de base, o crack, que é 
pouco solúvel em água, mas que se volatiliza quando aquecida e, portanto, é 
fumada em “cachimbos” (CEBRID, 2012, p.36). 

 

Silveira e Doering-Silveira (2017, p.20) relatam que:  

 

Os efeitos a cocaína apresentam: excitação, euforia, irritabilidade, insônia, 
perda de apetite, hipervigilância, logorreia. O usuário pode ter agitação 
psicomotora e a exacerbação simpatomimética (coração acelerado, febre, 
pupilas dilatadas, suor e hipertensão arterial) 
 

O crack segundo Diehl et al. (2011, p. 172) é: 

 

Basicamente uma nova forma de apresentação e administração da cocaína, 
uma vez que a forma básica, obtida por adição de uma base, como sulfato de 
amônio ou bicarbonato de sódio, à pasta base ou à cocaína na forma de 
cloridrato (pó em seu estado final de refinamento), faculta seu uso por via 
fumada. Tal via leva a uma disponibilidade plasmática da droga quase 
imediata – a cocaína, nessa forma de administração, atinge o cérebro em 
alguns segundos, sem o efeito de primeira passagem no fígado, o que 
confere concentrações ainda maiores com uma mesma dose da substância. 
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Os autores descrevem que a abstinência de cocaína tem sintomas 

inespecíficos, cuja remissão ocorre em horas ou dias após a interrupção do uso. 

Podem ocorrer reações depressivas importantes, além da fissura intensa. Como 

comorbidades podem ocorrer: transtorno psicótico induzido por substâncias, com 

alucinações e delírios e transtornos neuropsiquiátricos (SILVEIRA E DOERING-

SILVEIRA, 2017). 

 

2.1.2.1.6 Anfetaminas e Metanfetaminas 
 

De acordo com Diehl et al. (2011, p. 200), as anfetaminas são “aminas 

simpatomiméticas de ação indireta, quimicamente relacionadas a dois compostos 

naturais, a efedrina, encontrada na planta chinesa mahuang ou Ephedra, e ao neuro-

hormônio adrenalina”. 

Tem efeitos semelhantes aos da cocaína e a sua abstinência tem sintomas 

inespecíficos, como irritabilidade, hipersonia (excesso de sono) e fadiga.  

A intoxicação das anfetaminas, Silveira e Doering-Silveira (2017, p.20) são: 

 

Efeitos cérebros-vasculares, cardíacos e gastrointestinais estão entre os 
sintomas mais sérios associados ao abuso de doses altas de anfetaminas. 
Um continuum de sintomas neurológicos está associado a doses 
gradativamente maiores de anfetaminas, desde cãibras até convulsões, 
coma e morte. Os efeitos psíquicos incluem inquietação, disforia, insônia e 
confusão mental. Substâncias como MDMA e exctasy podem acarretar a 
síndrome hipertérmica (aumento da temperatura corporal), que pode ser fatal; 
insuficiência hepática causada por hepatite tóxica, que pode ser irreversível; 
e morte relacionada a problemas cardíacos, como fibrilação ventricular 
(arritmia). 
 

2.1.2.1.7 Opióides  
 

Segundo dados do CEBRID (2012, p.25), “muitas substâncias com grande 

atividade farmacológica podem ser extraídas de uma planta chamada Papaver 

somniferum, conhecida popularmente com o nome de “Papoula do Oriente”.  

 

Ao se fazer cortes na cápsula da papoula, quando ainda verde, obtém-se um 
suco leitoso, o ópio (a palavra ópio em grego quer dizer “suco”). Quando seco, 
esse suco passa a se chamar pó de ópio. Nele existem várias substâncias 
com grande atividade. A mais conhecida é a morfina, palavra que vem do 
deus da mitologia grega Morfeu, o deus dos sonhos. Pelo próprio segundo 
nome da planta somniferum, de sono, e do nome morfina, de sonho, já dá 
para fazer uma ideia da ação do ópio e da morfina no homem: são 
depressores do sistema nervoso central (CEBRID, 2012) 
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Como efeitos o usuário obtém a sensação de prazer extremo, seguida de 

sonolência e estupor; miose (pupilas contraídas). Já como intoxicação, apresentará 

ao usuário, depressão do sistema nervoso central, diminuição do funcionamento 

global do cérebro (depressão respiratória, hipotensão, sonolência e coma) (SILVEIRA 

E DOERING-SILVEIRA, 2017). 

 A abstinência, segundo os autores, raramente leva à morte, a menos que o 

usuário apresente uma doença preexistente grave, como doença cardíaca. 

 

Os sintomas mais frequentes são fissura, irritabilidade, insônia, anorexia, 
fadiga, lacrimejamento, coriza, fotofobia, bocejos, sudorese, midríase 
(pupilas dilatadas), piloereção (pelos levantados), tremor, calafrios, disfunção 
da regulação da temperatura, perturbações gastrointestinais, espasmo e 
dores musculares, retardo psicomotor. Sintomas residuais, como a insônia, 
bradicardia e disfunção da regulação térmica, podem persistir durante meses. 
Silveira e Doering-Silveira (2017, p.18) 

 

2.1.2.1.8 Alucinógenos 
 

Alucinógenos são agentes químicos que induzem alterações na percepção, no 

pensamento e no sentimento. Produzem sintomas que lembram quadros de psicoses 

funcionais, sem causar os prejuízos cognitivos dos transtornos mentais orgânicos. Os 

alucinógenos podem ser classificados quanto a sua origem em naturais e sintéticos 

(DIEHL et al., 2011). 

Quanto aos seus efeitos, Silveira e Doering-Silveira (2017, p.22) descrevem: 

 

Existe semelhança aos efeitos da Cannabis, porém com fenômenos, 
sobretudo, alucinatórios intensos e, às vezes, delirantes. Já quanto a 
abstinência, os autores relatam não ter descrições de nenhum quadro 
clinicamente significativo de abstinência de alucinógenos. 
 

Silveira e Doering-Silveira (2017), reiteram: 

 

A intoxicação, habitualmente, caracteriza-se por um quadro de início rápido, 
em que o sujeito experimenta a perda de contato com a realidade. A 
intoxicação é observada mais frequentemente em usuários habituai que 
fizeram uso de doses maiores que as usuais. O exame do estado mental 
revela alucinações e ilusões francas, ansiedade intensa, despersonalização, 
ideias paranoides e confusão mental. Palpitações, aumento da pressão 
arterial, hipertermia, sudorese, taquicardia e borramento visual podem estar 
presentes (p. 22). 
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Os autores supracitados descrevem como comorbidades, o transtorno psicótico 

induzido; episódios de flashbacks, nos quais o sujeito vivencia sensação de euforia e 

de desligamento da realidade, frequentemente associada à presença de ilusões e 

alucinações visuais, com duração que pode variar de minutos a horas (SILVEIRA E 

DOERING-SILVEIRA, 2017). 

 

2.1.3 Alternativas Terapêuticas: Uma Revisão Histórica 
 

Garcia-Mijares e Silva (2006) descrevem que antes do século 19, a 

dependência era considerada uma deficiência de caráter. Os dependentes 

consumiam a droga porque gostavam de fazê-lo, escolhiam ser “indecentes”, 

“pecaminosos”, ou seja, tinham o poder de decidir se ingeriam ou não a droga, mas 

por serem de baixa moral, preferiam ingeri-la (MCKIM, 2004). Movimentos de reforma 

social no século 19 mudaram essa concepção. Entre eles, está a formação da 

Associação Americana para a cura dos Embriagados (The Amerian Association for 

the cure of Inebriates) que, apoiada por médicos e legisladores, divulgava que a 

dependência era uma doença e que os adictos deveriam ser tratados como vítimas e 

não como criminosos ou pecadores 

Uma vez estabelecida como doença, então se fez necessário caracterizar sua 

etiologia. De um lado surgiram as pesquisas sobre herança genética da dependência, 

outras evidências, experimentais e teóricas, sobre a etiologia da doença dependência 

provêm do modelo de dependência física (GARCIA-MIJARES; SILVA, 2006). 

De acordo com Diehl et al. (2011, p. 43): 

 

Aristóteles achava que o uso desregrado era uma escolha pessoal, ou seja, 
uma atitude consciente, e que tais comportamentos deveriam receber 
sanções ou punições sociais sempre que ocorressem. Essa concepção 
aristotélica permaneceu durante toda a Idade Média (séculos VI a XVI). O 
excesso, portanto, passou a ser considerado pecado, e o uso de qualquer 
outra substância psicoativa, heresia, visto que outrora as mesmas faziam 
parte de rituais pagãos. O papel da Igreja na formação dessas atitudes foi 
determinante, pois o cristianismo condenava qualquer comportamento 
aberrante ou excessivo. No século XIII, em alguns países como Estados 
Unidos e Inglaterra, por exemplo, aqueles que se embriagavam em demasia 
eram colocados dentro de barris e insultados em praça pública. 

 

Entretanto, a autora e seus colaboradores ainda destacam a disponibilidade 

das substâncias nesses períodos era restrita devido aos poucos métodos de produção 
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em larga escala; por isso, o consumo se limitava, na maioria das vezes, a rituais 

religiosos e festivos (DIEHL et. al. ,2011). 

Diehl et.al. (2011), reiteram: 

 

Após o advento da destilação, em um período de grandes transformações 
socioeconômicas (como a obtenção da tecnologia agrícola e as Grandes 
Navegações), as bebidas com altas concentrações alcoólicas (de 30 a 70%) 
começaram a ser comercializadas, e o consumo passou a ser mais intenso e 
abusivo. Posteriormente com a Revolução Industrial (século XVIII) e a 
Revolução Científica (século XIX), foi possível isolar princípios ativos de 
substâncias psicoativas e disponibilizá las nas farmácias do mundo todo.  
(p.43) 

 
 

Em função disto Diehl et.al. (2011, p.43) relatam que: 

 

A partir do século XVII, um novo fenômeno de consumo em massa tinha início 
com a disponibilidade dessas substâncias altamente concentradas em 
grandes quantidades, com acesso facilitado e preços razoáveis. O inchaço 
das cidades e uma legião de pessoas desempregadas vivendo em cortiços e 
guetos, em situações miseráveis, também contribuíram para a disseminação 
do uso. Assim, uma grande quantidade de indivíduos começou a apresentar 
problemas relacionados ao consumo de álcool, opiáceos e cocaína. 
 

Tratar do doente mental durante os séculos passados, foi sinal de exclusão, de 

reclusão e asilamento. Hoje em dia, esta realidade ainda existe, porém de forma mais 

consciente e com menos exclusão dos usuários. Por não se admitir esta exclusão, 

corre-se o risco de não se admitir a diferença. Fato este que não pode ser negado, é 

necessário reconhecer e conviver com este tema, sem exclusões, conforme a grande 

aspiração da reforma psiquiátrica (GONÇALVES E SENA, 2001). 

 

2.1.3.1 Reforma Psiquiátrica 
 

Um movimento que provocou grandes influências no cenário brasileiro e que 

questionava o saber psiquiátrico era a Psiquiatria Democrática Italiana de Basaglia. A 

partir da observação do estado de segregação e exclusão social presente nos asilos, 

Basaglia e sua equipe ousam em se colocar do lado do excluído, no caso a pessoa 

em sofrimento mental (MARTINS et al., 2011). 

Segundo Gonçalves e Sena (2001, p. 3-4), a reforma psiquiátrica é: 

 

Um movimento histórico de caráter político, social e econômico influenciado 
pela ideologia de grupos dominantes. A práxis da reforma psiquiátrica faz 
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parte do cotidiano de um bom número de profissionais de saúde mental. Tem 
como uma das vertentes principais a desinstitucionalização com consequente 
desconstrução do manicômio e dos paradigmas que o sustentam. A 
substituição progressiva dos manicômios por outras práticas terapêuticas e a 
cidadania do doente mental vêm sendo objeto de discussão não só entre os 
profissionais de saúde, mas também em toda a sociedade. 

 

As autoras supracitadas, relatam que a reforma psiquiátrica toma como desafio 

a desinstitucionalização, e tem sido discutida e entendida com uma certa variedade 

de conceitos e consequências. Segundo o conceito defendido pela reforma: 

 

A desinstitucionalização não se restringe à substituição do hospital por um 
aparato de cuidados externos envolvendo prioritariamente questões de 
caráter técnico-administrativo-assistencial como a aplicação de recursos na 
criação de serviços substitutivos psiquiátrica (GONÇALVES E SENA, 2001). 

 

Coadunam-se com estas ideias o Ministério da Saúde (2004, p.25), dizendo 

que: 

 

A Reforma Psiquiátrica consiste no progressivo deslocamento do centro do 
cuidado para fora do hospital, em direção à comunidade, e os CAPS são os 
dispositivos estratégicos desse movimento. Entretanto, é a rede básica de 
saúde o lugar privilegiado de construção de uma nova lógica de atendimento 
e de relação com os transtornos mentais. 
 

 
Segundo Martins et al. (2011, p. 5), o conceito de desinstitucionalização “norteia 

a criação de serviços substitutivos. Desta maneira, tem-se a construção de uma rede 

se serviços que buscam oferecer espaços de trocas, sociabilidade, com priorização 

da expressão da subjetividade do indivíduo”. 

Martins et. al. (2011) ainda descreve os equipamentos substitutivos na 

assistência da saúde mental que são: 

 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os Núcleos de Atenção 
Psicossocial (NAPS), os hospitais dia, os centros de convivência, os lares 
abrigados e os leitos psiquiátricos em hospital geral. Os hospitais-dia 
mostram-se como espaços para abrigar pacientes em crise ou estado mais 
comprometido, em que há um tratamento para a situação e ao mesmo tempo 
mantém-se o vínculo familiar, comunitário ou empregatício. Os lares 
abrigados são destinados aos indivíduos que, pelo estigma relacionado à 
doença ou por outros fatores, perderam seus laços familiares e acabam por 
não possuir sua própria casa. Este espaço, então, servirá para o 
desenvolvimento de sua cidadania enquanto sujeito, colaborando assim para 
o processo de reabilitação psicossocial deste indivíduo. Os NAPS são 
serviços regionalizados que funcionam sob um regime integral de 24 horas 
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por dia, durante os sete dias da semana, devendo responder à demanda de 
Saúde Mental da área de referência. Neste espaço, percebe-se a valência de 
várias terapêuticas: a garantia de direito de asilo, hospitalidade noturna, 
espaço de convivência, de atenção à crise, lugar de ações de reabilitação 
psicossocial e de agenciamento de espaços de transformação cultural (p.5) 

 

De acordo com Borges apud Ministério da Saúde (2003, p.50): 

 

O serviço de saúde mental na atenção básica caracteriza-se pelo 
atendimento de indivíduos que possuem algum transtorno mental de leve a 
moderado, que não necessitam de atendimento diário. Esse serviço visa à 
promoção, prevenção e o tratamento de doenças mentais. 
 

Este trabalho de conclusão de curso será aprofundado no serviço substitutivo 

do CAPS, mas específico do CAPS ad, devido a pesquisa de campo aliada a pesquisa 

documental terem sido realizadas neste local. 

 

2.1.3.1.1 CAPS – Centros de Atenção Psicossociais 
 

Segundo dados do Ministério da Saúde (2004), o primeiro Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) do Brasil foi inaugurado em março de 1986, na cidade de São 

Paulo: Centro de Atenção Psicossocial Professor Luiz da Rocha Cerqueira, conhecido 

como CAPS da Rua Itapeva. 

Era comum as nomeações dos CAPS, fazendo parte de um grande movimento 

social iniciado pelos trabalhadores de saúde mental, que buscavam a melhoria da 

assistência no Brasil e denunciavam a situação precária dos hospitais psiquiátricos, 

que ainda eram o único recurso destinado aos usuários portadores de transtornos 

mentais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004) 

Os CAPS foram implementados em vários cidades do Brasil e se afirmaram 

como dispositivos estratégicos para a superação do modelo asilar no contexto da 

reforma psiquiátrica, e para a criação de um novo ambiente para as pessoas com a 

experiência de sofrimento, decorrentes de transtornos mentais, incluindo aquelas com 

necessidades relacionadas ao uso de álcool e de outras drogas. (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2015)  

 

Quadro 3- Os Centros de Atenção Psicossociais em diversas modalidades, segundo 

Borges apud Ministério da Saúde (2013): 
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Serviço CAPS I CAPS II CAPS III CAPS i CAPS ad 

Número 

de 

habitant

es 

20.000 à 

70.000 

70.000 à 

200.000 

Acima de 

200.000 

Acima de 

200.000 

Acima de 

100.000 

Público 

alvo 

Adultos Adultos Adultos Crianças e 

adolescente

s 

Adultos  

Especial

idade 

Transtor

nos 

mentais 

severos 

e 

persiste

ntes 

Transtornos 

mentais 

severos e 

persistentes 

Transtornos 

mentais 

severos e 

persistentes 

Transtornos 

mentais  

Uso abusivo de 

álcool e outras 

drogas 

Equipe 

mínima 

1 

médico 

psiquiatr

a; 1 

enferme

iro 1 

psicólog

o, 

1assiste

nte 

social, 

1terape

uta 

ocupaci

onal, 

1pedag

ogo 

1técnico 

1 médico 

psiquiatra; 1 

enfermeiro 

com 

formação 

em saúde 

mental; 4 

profissionais 

de nível 

superior, 

psicólogo, 

assistente 

social, 

terapeuta 

ocupacional

, pedagogo, 

professor de 

educação 

2 médicos 

psiquiatras 1 

enfermeiro 

com 

formação em 

saúde 

mental; 5 

profissionais 

de nível 

superior 

psicólogo, 

assistente 

social, 

terapeuta 

ocupacional, 

pedagogo; 8 

profissionais 

de nível 

1 médico 

psiquiatra 

ou 

neurologista 

ou pediatra 

com 

formação 

em saúde 

mental 1 

enfermeiro 

4 

profissionais 

de nível 

superior 

psicólogo, 

assistente 

social, 

enfermeiro, 

1 médico 

psiquiatra 1 

enfermeiro com 

formação em 

saúde mental 1 

médico clínico, 

responsável 

pela triagem, 

avaliação e 

acompanhamen

to das 

intercorrência s 

clínicas 4 

profissionais de 

nível superior 

entre as 

seguintes 

categorias 



37 
 

e/ou 

auxiliar 

de 

enferma

gem, 

1técnico 

administ

rativo, 1 

técnico 

educaci

onal 1 

artesão 

física; 6 

profissionais 

de nível 

médio: 

técnico e/ou 

auxiliar de 

enfermage

m, técnico 

administrati

vo, técnico 

educacional 

e artesão 

médio: 

técnico e/ou 

auxiliar de 

enfermagem, 

técnico 

administrativo

, técnico 

educacional e 

artesão 

terapeuta 

ocupacional

, 

fonoaudiólo

go, 

pedagogo; 5 

profissionais 

de nível 

médio: 

técnico e/ou 

auxiliar de 

enfermage

m, técnico 

administrati

vo, técnico 

educacional 

e artesão 

profissionais: 

psicólogo, 

assistente 

social, 

enfermeiro, 

terapeuta 

ocupacional, 

pedagogo; 6 

profissionais de 

nível médio: 

técnico e/ou 

auxiliar de 

enfermagem, 

técnico 

administrativo, 

técnico 

educacional e 

artesão 

Fonte: Borges apud Ministério da Saúde (2013, p. 35 e 36) 

Segundo dados obtidos pelo Ministério da Saúde (2004, p. 24):   

 

Os CAPS ad devem oferecer atendimento diário a pacientes que fazem um 
uso prejudicial de álcool e outras drogas, permitindo o planejamento 
terapêutico dentro de uma perspectiva individualizada de evolução contínua. 
Possibilita ainda intervenções precoces, limitando o estigma associado ao 
tratamento. Assim, a rede proposta se baseia nesses serviços comunitários, 
apoiados por leitos psiquiátricos em hospital geral e outras práticas de 
atenção comunitária (ex.: internação domiciliar, inserção comunitária de 
serviços), de acordo com as necessidades da população-alvo dos trabalhos.  

 

Os CAPS ad desenvolvem diversos tipos de atividades, variando desde o 

atendimento individual (incluindo medicamentos, atendimentos psicoterápico, 

psicoeducação, etc.) até atendimentos em grupo ou oficinas terapêuticas e visitas 

domiciliares (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

As estratégias de prevenção oferecidas pelo CAPS ad devem unir diversos 

elementos, como a psicoeducação (que seria fazer o repasse sobre informações 
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sobre os danos do álcool e outras drogas), alternativas de lazer ou atividades longe 

da substância, além de dar o suporte para as habilidades de enfrentamento. 

Os CAPS ad devem construir articulações e vínculos consistentes com os 

Hospitais Gerais de seu território, para servirem de suporte ao tratamento, quando 

necessário (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

Atualmente a rede de atenção à saúde mental do município de Caçador/SC, 

possui o serviço saúde mental na atenção básica, CAPSII e o Centro de Atenção 

Psicossocial destinado ao tratamento de dependentes de álcool e outras drogas – 

CAPS ad.  

Quanto ao histórico do CAPS II, de acordo com Borges (2003, p.53): 

 

O CAPSII - Caçador foi fundado em 16 de maio de 2003 e habilitado em 23 
de janeiro de 2004. A inclusão no serviço pode ser feita por meio das 
unidades básicas de saúde, dos serviços de urgência e emergência, por 
encaminhamento da promotoria ou ainda por procura espontânea do portador 
de transtorno mental. Após receber a demanda é realizado o acolhimento e 
repassado e discutido em reunião de equipe, onde é elaborado o plano 
terapêutico singular para posteriormente, iniciar o tratamento ao usuário. O 
atendimento é oferecido por uma equipe multidisciplinar em regime semi-
integral de nove horas diárias, buscando a reabilitação do portador de 
transtorno mental. 

 

O CAPS ad é destinado ao tratamento de adultos com dependência de álcool 

e/ou outras drogas, por meio de atividades que contribuam para o processo de 

reabilitação do usuário (BORGES apud MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003). 

A autora ainda relata que o CAPS ad de Caçador oferece atendimento das 

08:00 as 20:30, possui como público alvo adultos com dependência de álcool e/ou 

outras drogas, porém devido à ausência do serviço destinado a crianças e 

adolescente (CAPS i) no município, o serviço está oferecendo atendimento pra esses 

indivíduos, apenas um dia na semana e com o acompanhamento do responsável pela 

criança ou adolescente (BORGES, 2003). 

 

2.2 METODOLOGIA  
 

2.2.1 Natureza e tipo de pesquisa 
 

Este trabalho de conclusão de curso foi desenvolvido através de uma pesquisa 

de campo associada a uma pesquisa documental com base nos dados fornecidos pela 
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Secretaria Municipal de Saúde do município de Caçador/SC, associada a uma 

abordagem quantiqualitativa, classificada como descritiva. Haverá busca por meio de 

questionário estruturado e coleta de dados institucionais com o intuito de identificar o 

perfil dos dependentes químicos que são atendidos no CAPS ad de Caçador/SC, bem 

como a percepção que os mesmos tem acerca do seu tratamento. 

De acordo com Fachin (2017, p.137): 

 

A pesquisa documental corresponde a toda a informação coletada, seja de 
forma oral, escrita e visualizada. Ela consiste na coleta, classificação, seleção 
difusa e utilização de toda a espécie de informações, compreendendo 
também as técnicas e os métodos que facilitam sua busca e sua identificação. 
 

Segundo Gil (2007, p.53): 

 

O estudo de campo constitui o modelo clássico de investigação no campo da 
Antropologia, onde se originou. Nos dias atuais, no entanto, sua utilização se 
dá em muitos outros domínios, como na Sociologia, da Educação, da Saúde 
pública e da Administração. 

 

Vale ressaltar que o autor ainda descreve que o pesquisador deve realizar a 

maior parte do trabalho pessoalmente, pois é de extrema importância que o mesmo 

tenha tido uma vivência direta com a situação, a qual é o objeto de estudo. Demanda 

do pesquisador, que o mesmo atinja o maior tempo possível na comunidade aonde 

irá aplicar seu estudo, a fim de obter uma imersão na realidade que permeiam aquela 

comunidade (GIL, 2007). 

Souza e Kerbauy (2017) complementam:  

 

A integração, combinando dados qualitativos e quantitativos, pode se efetivar, 
mediante três formas: por convergência, na fusão do quantitativo e qualitativo 
durante a fase de interpretação ou análise os dados; por conexão, no qual a 
análise de um tipo de dado demanda um segundo tipo de dado; e por 
acoplamento que, por sua vez, resulta da introdução de um tipo tanto em um 
desenho, quanto em dados de outro tipo. (p.1) 

 
 Creswell apud Souza e Kerbauy (2017, p.1), relatam que “um estudo tende a 

ser mais qualitativo do que quantitativo ou vice versa. A pesquisa de métodos mistos 

se encontra no meio deste continuum porque incorpora elementos de ambas 

abordagens qualitativa e quantitativa”. A fusão de duas abordagens pode possibilitar 

olhares diferentes sob o mesmo objeto, deixando cognoscível o problema investigado. 
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2.2.2 Delimitação do universo 
 
O universo dentro da pesquisa é “o grupo mais abrangente de pessoas que 

você pretende representar com sua pesquisa e resultados (...) tudo depende do seu 

objetivo” (MATHIAS, 2018). 

Neste sentido Zanella apud Vergara (2011, p. 63), ressaltam que a população 

é o “conjunto de elementos [empresas, produtos ou pessoas] que possuem as 

características que serão objeto de estudo” e a amostra “é uma parte do universo 

[população], escolhida segundo algum critério de representatividade.” 

A pesquisa documental foi realizada com todos os pacientes cadastrados para 

tratamento no CAPS ad de Caçador/SC, com o intuito de buscar dados sobre o perfil 

dos usuários. Com relação a busca de informação acerca da percepção dos usuários 

sobre seu tratamento, a população foi limitada em 23 participantes, tendo em vista a 

necessidade de contato direto com os mesmos. 

 

2.2.3 Tipo de amostragem 
 
A primeira etapa da pesquisa, documental, forneceu dados como idade, sexo, 

estado civil, etnia, diagnostico, entre outras informações. Portanto não pode-se 

discriminar esses dados anteriormente. Posteriormente, será realizada pesquisa com 

20 indivíduos em tratamento no CAPS ad Caçador/SC, de ambos os sexos, adultos, 

adolescentes e crianças, conforme a disponibilidade dos mesmos. Durante esta etapa 

da pesquisa, não surgiram crianças e adolescentes, apenas adultos. 

 

2.2.3.1 Critérios de inclusão 
 

1ª etapa- Estar cadastrado no sistema eletrônico de acompanhamento de 

pacientes do CAPS ad de Caçador/SC.  

2ª etapa- Estar realizando tratamento ambulatorial no CAPS ad de Caçador/SC. 

 

2.2.3.2 Critérios de exclusão 
 

2ª etapa- Não aceitação do usuário em participar da pesquisa; não havendo 

responsável legal, ou o mesmo não concordando com a pesquisa quando o usuário 

tiver menos que 18 anos de idade. 
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2.2.4 Instalações e a infraestrutura 
 

É de suma importância para a realização da pesquisa, a análise dos dados 

sobre os perfis dos dependentes químicos, informações estas dispostas em um 

sistema da secretaria de Saúde de Caçador/SC, sendo esta a localização para a 

aquisição dos dados. 

 Os dados também foram obtidos através de questionário estruturado, o qual 

serão aplicados com os usuários dependentes químicos que buscam tratamento no 

CAPS ad. Os questionários foram estregues nas instalações do CAPS ad e, após 

respondidos, foram ser depositados em uma caixa que permaneceu por duas 

semanas na instituição. Esta caixa foi devidamente fechada, sem possibilidade de 

abertura sem que seja pela pesquisadora. Os participantes não precisaram identificar-

se. 

 

2.2.5 Técnicas e instrumentos de coleta de dados 
 

Os dados necessários para a pesquisa foram obtidos na Secretaria de Saúde 

de Caçador/SC e através de questionário estruturado aplicado nos dependentes 

químicos em atendimentos no CAPS ad deste município. Após aquisição dos dados, 

foi feita a compilação e organização dos mesmos, para que se obtenha então a 

resposta para o Problema deste trabalho de conclusão de curso. 

O questionário foi elaborado com base na obra “Dependência Química”, de 

Alessandra Diehl, Daniel Cordeiro e Ronaldo Laranjeira. Contém 17 perguntas 

fechadas e 3 abertas, totalizando 20 questões (Apêndice 1). 

 

Segundo Diehl et al. (2011, p.49): 

 

Muitas são as abordagens utilizadas para o estudo do fenômeno do uso e 
abuso de drogas psicotrópicas nas sociedades contemporâneas. Dentre elas, 
destacam-se duas: os levantamentos populacionais, por meio dos quais os 
dados são obtidos por entrevistas ou aplicação de questionários de 
autopreenchimento, ou seja, obtêm-se dados diretos do consumo e suas 
consequências (população em geral, estudantes, meninos em situação de 
rua, etc.); e os indicadores epidemiológicos, nos quais os dados são obtidos 
indiretamente por meio de planilhas estatísticas (óbitos por uso de drogas, 
prisões por tráfico, atendimentos emergenciais devidos a superdose, 
internações hospitalares de dependentes de drogas). 
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2.2.6 Procedimentos para análise de dados 
 

Foram empregadas análises estatísticas através de representações gráficas, a 

qual decorrerá dos dados obtidos pela pesquisa documental. Os dados do 

questionário estruturado, entregue aos participantes, foram compilados por meio de 

gráficos, tabelas, quadros, conforme necessidade. Após a coleta de informações, 

foram discutidos e analisados com base nos dados bibliográficos fundamentados no 

referencial teórico da pesquisa. 

 

2.3 ANÁLISE DOS DADOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na primeira parte da pesquisa (análise documental) analisaram-se os dados 

fornecidos pela instituição participante CAPS ad (Centro de Atenção Psicossocial – 

Álcool e Drogas). Estes dados dizem respeito ao período de 01/10/2017 a 31/10/2018, 

obtendo o perfil dos pacientes do CAPS ad registrados no sistema eletrônico desta 

instituição. 

Com a análise dos questionários aplicados (análise da pesquisa de campo), 

teve-se a finalidade de verificar a percepção dos usuários que procuram atendimento 

no CAPS ad do município de Caçador/SC.  Assim, podendo buscar resposta para o 

questionamento inicial: Qual o perfil dos usuários que procuram atendimento no CAPS 

ad de Caçador/SC e sua percepção acerca do tratamento.  

No primeiro contato realizado com o CAPS ad, elucidou-se informações sobre 

seus usuários. Após esse contato, foi efetuada a aproximação com os mesmos, 

solicitando a autorização dos mesmos para que fosse realizada a pesquisa.  

Foram utilizados, nesta segunda etapa da pesquisa, questionários para o 

levantamento de informações, com o intuito de discutir os resultados. Os dados foram 

registrados no momento da entrevista por meio de roteiro de entrevista impressa, com 

o objetivo de garantir a autenticidade dos dados coletados. Para a realização da coleta 

de dados, foi utilizado um roteiro de entrevista onde a pesquisadora tomou nota das 

informações manualmente. A amostra utilizada foi de 23 sujeitos de ambos os sexos, 

diversas faixas etárias e graus de escolaridade, além de diferentes etapas de 

tratamento. 
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2.3.1 Análise documental 

 
Gráfico 1-  Sexo 

 
Fonte: (OLIVEIRA, 2018)  

 

Observa-se que 75% dos usuários registrados no sistema da instituição são 

homens e, 25% são mulheres. 

 

Gráfico 2 - Idade  

 
      Fonte: (OLIVEIRA, 2018)  
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Nota-se que os usuários de 35 a 40 anos representam 19% do total, seguidos 

de 18% de usuários de 45 a 50 anos, 12% de 55 a 60 anos, 51 a 54 anos e 25 a 30 

anos obtiveram 9%. Usuários de 31 a 34 anos representam 8%, de 15 a 19 anos 7%, 

20 a 24 anos e 41 a 44 anos, 6%. Com 2%, indivíduos de 61 a 64 anos, 1% entre 11 

a 14, 65 a 70 anos e Maiores de 70 anos. Houve apenas 0,1% de usuários Menores 

de idade. 

 

Gráfico 3 - Cidade 

 
Fonte: (OLIVEIRA, 2018)  

 

Observa-se que com 94%, há uma predominância de usuários da cidade de 

Caçador. Em seguida 2% de Timbó Grande e Rio da Antas, 1% de Lebon Régis, 0,1% 

de Macieira e 0,05% da cidade de Matos Costa. 

 

94%

2% 1% 2% 0,1% 0,05%
0

20

40

60

80

100

Caçador Rio das Antas Lebon Régis Timbó

Grande

Macieira Matos Costa

Cidade



45 
 

Gráfico 4 - Descrição da CID 

 
Fonte: (OLIVEIRA, 2018)  

 

Observa-se que 27% dos usuários tem Transtornos mentais e comportamentais 

devidos ao uso de álcool (F10), 0,2% Transtornos mentais e comportamentais devidos 

ao uso de álcool - intoxicação aguda (F10.0), 12% Transtornos mentais e 

comportamentais devidos ao uso de álcool - uso nocivo para a saúde (F10.1), 25% 

Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - síndrome de 

dependência (F10.2). 4% dos usuários tem Transtornos mentais e comportamentais 

devido ao uso de canabinóides (F12), 1% Transtornos mentais e comportamentais 

devidos ao uso de canabinóides - intoxicação aguda (F12.0), apenas 0,2%Transtornos 

mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinóides - uso nocivo para a saúde 

(F12.1), 0,1% Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de 

canabinóides - síndrome de dependência (F12.2).  

Nota-se que 5% dos indivíduos tem Transtornos mentais e comportamentais 

devido ao uso de cocaína (F14), 1% Transtornos mentais e comportamentais devidos 

ao uso da cocaína - síndrome de dependência (F14.2).  

Atenta-se que 20% da amostra tem Transtornos mentais e comportamentais 

devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de substâncias psicoativas (F19), apenas 

0,05% Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e 
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ao uso de outras substâncias psicoativas - intoxicação aguda (F19.0), 1% Transtornos 

mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras 

substâncias psicoativas - uso nocivo para a saúde (F19.1) e, 6% Transtornos mentais 

e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias 

psicoativas - síndrome de dependência (F19.2). 

 

2.3.2 Análise da pesquisa à campo:  dados do questionário (Apêndice 1) 

 

Gráfico 5 -  Idade dos usuários em tratamento 

 
Fonte: (OLIVEIRA, 2018) 

 

Dentre os usuários que responderam o questionário, 56% encontram-se na 

faixa etária de Acima de 45 anos, seguidos de 22% encontrados entre 18 a 24 anos. 

A faixa etária de 25 a 30 anos e de 40 a 45 anos obtiveram 9% e a faixa etária de 31 

a 35 anos atingiu 4%. Não houve nenhum usuário menor de 18 anos (0,0%). Observa-

se que a maioria dos usuários tem Acima de 45 anos, conforme gráfico acima. 

Os autores citam e direcionam o uso mais comum de determinada droga ao 

tipo de substância utilizada pelos usuários, portanto não encontrou-se dados gerais 

da idade, apenas dados específicos. 

Os dados obtidos na análise do questionário aplicado vem de encontro aos 
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porcentagem encontrada foi de usuários Acima de 45 anos com 56% e, de 18 a 24 

anos com 22%, subsequente na análise documental, usuários de 35 a 40 anos 

representam 19% do total, seguidos de 18% de usuários de 45 a 50 anos. 

 

Gráfico 6- Sexo 

Fonte: (OLIVEIRA, 2018) 

 

A porcentagem de mulheres é de 30%, predominando o sexo masculino com 

70%. 

Segundo DSM V (2005, p. 493) “as taxas do transtorno são maiores entre 

homens adultos (12,4%) do que entre mulheres adultas (4,9%)”. Nota-se uma 

semelhança entre os dados obtidos e a bibliografia utilizada.  

Ainda é inegável o fato de esses dois gêneros demandam modos distintos de 

tratamento. Seja por motivos fisiológicos ou psicossociais, as mulheres são mais 

vulneráveis ao consumo excessivo do álcool e outras substâncias. Além disso, na 

maioria das vezes as mulheres dependentes se relacionam com homens também 

dependentes por causa do medo do abandono, aproximando-as do uso e dificultando 

o tratamento (FIGLIE et. al 2010). 

Observa-se que há uma concordância das análises documental e de campo 

(questionário), ambos com uma ascendência do sexo Masculino buscando 

atendimento na instituição. 
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Gráfico 7– Estado civil dos usuários  

 
Fonte: (OLIVEIRA, 2018) 

 

Dentre os usuários abordados nesta etapa da pesquisa, 39% dos usuários são 

solteiros (as), 26% casados (as), 22% estão separados, em seguida 13% descrevem-

se amasiados (as). Não houveram Viúvos (as), representando 0%. Observa-se que a 

maior parcela dos usuários são solteiros (as), conforme gráfico acima. 

Pressupõe-se que o estado civil pode representar um agravante pacientes 

quando o relacionamento passa a significar uma espécie de censura e repressão à 

dependência, ou ainda, quando esta é associada ao estigma social de vergonha, 

equiparada a um comportamento de desaprovação por parte da sociedade (FIGLIE 

et. al 2010, p.401). 
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Gráfico 8- Grau de instrução  

 

Fonte: (OLIVEIRA, 2018) 

 

A porcentagem do grau de instrução do Ensino fundamental incompleto é de 

43%, seguido de 26% no Ensino fundamental incompleto. Ensino médio incompleto, 

Ensino médio incompleto e Sem alfabetização pontuam todos com 9%. Ensino 

superior incompleto com 4% e Ensino superior incompleto com 0%. Há uma 

predominância de indivíduos com escolaridade no Ensino fundamental incompleto.  

Sobre a escolaridade do brasileiro, (SANTOS apud UNIAD, 2010) apontam que 

o nível de instrução do brasileiro de uma forma geral é muito baixo. Não se 

observaram grandes diferenças entre os níveis de instrução dos homens a das 

mulheres adultas. 

De acordo com Diehl et al. (2011, p.101):  

O uso de substâncias e a presença de prejuízos cognitivos podem, de forma 
potencial, produzir alterações comportamentais, emocionais e de 
personalidade nesses indivíduos, aspectos que devem ser considerados em 
um processo de tratamento e reabilitação. 
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Gráfico 9- Substância que faz o uso  

 

Fonte: (OLIVEIRA, 2018) 

 

Predominante a droga de eleição com 39% é o Álcool, em seguida com 9% o 

Crack e 4% a Maconha. Continuamente há os poliusuários: Álcool e Maconha com 

13%, Álcool e Cocaína e, Álcool e Tabaco, ambos com 9%. Álcool, Tabaco, Maconha, 

LSD, Inalantes e Ecstasy; Álcool, Tabaco, Crack e Maconha; Chás alucinógenos 

(trombeta-cogumelo), álcool, tabaco, cocaína, maconha, LSD, inalantes, ecstasy e, 

Álcool, tabaco, cocaína e crack, todos obtiveram 4%. Observa-se a predominância do 

uso do Álcool, sendo ele como única droga de eleição ou utilizado pelos poliusuários. 

DSM V (2014, p. 487) “Indivíduos entre 18 e 24 anos apresentam taxas de 

prevalência relativamente altas para o uso de praticamente todas as substâncias”. 

Segundo o DSM V (2014, p. 492): 

O transtorno por uso de álcool costuma estar associado a problemas 
semelhantes aos associados a outras substâncias (p. ex., Cannabis; cocaína; 
heroína; anfetaminas; sedativos, hipnóticos ou ansiolíticos). O álcool pode ser 
usado para aliviar os efeitos indesejados dessas outras substâncias ou para 
substituí-las quando não estão disponíveis. 
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Segundo Santos apud Venetikides (2010, p. 5) ressalta, que o álcool é a “droga 

mais consumida, por ser mais fácil de se obter e ser aceita socialmente, também não 

parece tão alarmante, porém, além de ser muito prejudicial o álcool é a porta de 

entrada para outras drogas”. 

O gênero masculino e o fato de residir em área urbana são preditores para 

poliuso de substâncias. Juntando a porcentagem de usuários de múltiplas drogas, 

totalizaram-se 47% da amostra total, ultrapassando a porcentagem de usuários de 

álcool. 

Cordeiro, Laranjeira e Diehl (2010, p.318) descrevem os usuários de múltiplas 

drogas: 

 

Usuários de múltiplas substâncias em geral relatam alto nível de sensação 
prazerosa pela busca e pelo uso da droga, assim como dificuldades em lidar 
com sentimentos ou emoções desagradáveis e, até́ mesmo, de saber lidar 
com situações agradáveis quando em companhia de outras pessoas. 

 

Gráfico 10- Idade de início do uso da substância 

 

Fonte: (OLIVEIRA, 2018) 

 

Os usuários que iniciaram o uso da substância de 13 a 15 anos é de 57%, em 

seguida de 16 a 20 anos, correspondendo a 22%. Posteriormente com 9% aparecem 
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anos, de 21 a 25 anos e de 26 a 30 anos. Nota-se que há uma predominância dos 

indivíduos que iniciar o uso entre a faixa etária de 13 a 15 anos, conforme dados 

pontuados acima no gráfico 10. 

Segundo dados do VI Levantamento Nacional sobre o Consumo de Drogas 

Psicotrópicas entre Estudantes do Ensino Fundamental e Médio das Redes Pública e 

Privada de Ensino nas 27 Capitais Brasileiras, realizado pelo Cebrid, Unifesp e Senad 

apud D´Amico & McCarthy (2010, p.406) “É conhecido, já há algum tempo, que 

crianças de tenra idade podem fazer uso de diferentes drogas psicotrópicas; isto 

ocorre para diferentes drogas e em países de todos continentes”.  

Segundo Silber e Souza (2018, p.3): 

Os adolescentes que experimentam drogas dão razões similares às descritas 
para o fumo e para o álcool: pressão dos companheiros, uso por parte dos 
familiares (habitualmente irmãos mais velhos), estresse, aborrecimento, 
rebelião, ansiedade, depressão e redução da autoestima. 

Existem também evidências de que o uso experimental de drogas na infância 

e puberdade pode levar ao uso abusivo e mesmo dependência na vida adulta (Cebrid, 

Unifesp e Senad apud Nappo et al., 2010). 

  

Gráfico 11- Frequência que faz o uso da droga 

 

Fonte: (OLIVEIRA, 2018) 
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Atenta-se para a parcela dos indivíduos que Estão abstinentes (39%), 17% dos 

usuários usam Várias vezes na semana, 13% utilizam Uma vez ao dia, com 9% 

usuários que utilizam Várias vezes ao dia, Uma vez por semana e respostas 

desconexas como o Indivíduo 14: “Uso 1l álcool”, Indivíduo 7: Uso 2/3l de álcool” e 

Indivíduo 8: “Uso 2l de álcool”, todos os usuários citados colocaram apenas estas 

informações, não citando o período do uso (Se uma vez ao dia, ao mês, etc.). Com 

4%, os usuários utilizam Uma vez ao mês. 

Santos apud Cassorla, apontam que:  

 

Controlar a vontade de usar o álcool ou a droga é o mesmo que a angústia 
diante do desconhecido, do incontrolável, é tão intensa que, se não 
utilizarmos mecanismos que nos consolem ou que nos proporcionem a 
fantasia de controle, poderemos até enlouquecer (2013, p.6). 
 

Observa-se que, por ter sido feita a pesquisa no local da instituição concedente 

e por ser um local associado ao tratamento, alguns usuários podem ter manipulado 

suas respostas, dizendo estarem abstinentes apesar de ainda não estarem. Como 

efeito da percepção errônea que tem de seu uso, alguns indivíduos não conseguem 

descrever com clareza a quantidade e frequência que fazer o uso da substância. 

 

Gráfico 12-  Influência para iniciar o uso da substância 
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Fonte: (OLIVEIRA, 2018) 

Percebe-se que 40% dos indivíduos declaram não ter tido influência para iniciar 

o uso. Nos 60% restantes que declararam ter tido influência, segrega-se em 24% 

influenciados pelos Amigos, 16% pela Família, 12% Sozinhos e 8% declararam Outras 

influências, como o Indivíduo 13 “UBS- Unidade Básica de Saúde” e o Indivíduo 17 

“Inimigos”.  

De acordo com Gabatz et al. (2013, p.3) “o consumo de drogas pela primeira 

vez está associado ao ofertante em troca de respeito e aceitação, acesso e pressão 

social, bem como o desejo de inserir-se a um grupo”. 

Figlie, Bordin e Laranjeira (2004, p.330) “estudos constatam que filhos de 

dependentes crescem em ambientes caracterizados por falta de aproximação e altos 

níveis de conflitos entre os membros da família”.  

 

Gráfico 13- Forma que chegou ao CAPS ad  

 

Fonte: (OLIVEIRA, 2018) 

 

Nota-se que 46% dos usuários chegaram ao CAPS ad por intermédio da 

Família, 25% Sozinhos, 17% Amigos e 12% Outros, agregando a informação dada 

pelo Indivíduo 2 com “CAPS ad” e o Indivíduo 11 com “Polícia”. O indivíduo 20 colocou 

a opção Outros, porém não descreveu a forma. Um usuário não respondeu a questão. 
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 Segundo Xavier, Rodrigues e Silva apud Santos (2014, p.4), além de 

geralmente ser “a primeira a detectar a dependência, é a família, que tem o dever de 

zelar, proteger, e buscar formas de tratamento para o dependente, bem como buscar 

auxilio e ajudar no processo de tratamento”.  

As autoras reiteram dizendo que “as ações de cada um de seus membros são 

orientadas pelas características intrínsecas ao próprio sistema familiar, mas podem 

mudar diante das necessidades e das preocupações externas” (XAVIER; 

RODRIGUES; SILVA, 2014). 

Segundo os dados obtidos no gráfico 13, possivelmente algum amigo teve a 

percepção de que o indivíduo necessitava de atendimento, a família pode ter orientado 

a procurar o CAPS ad, porém para chegar até a instituição o usuário foi sozinho, sem 

a presença dos mesmos.  

 

Gráfico 14- Grau de satisfação ao ser recebido no CAPS ad 

 

Fonte: (OLIVEIRA, 2018) 

 

Percebe-se que os usuários estão de forma geral Satisfeitos, sendo 50% muito 

satisfeitos e 50% satisfeitos, não houveram respostas nos índices Pouco satisfeito e 

Insatisfeito.  

Na percepção de Niemeyer (2014, p.1): 
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Uma coisa é possível afirmar: a ineficiência, provocada muitas vezes pela 
falta de informações, pela distorção de incentivos e por falhas de governança, 
tende a se perpetuar. E este fato faz com que qualquer melhora pequena que 
se busque na qualidade ou acesso à saúde exija uma quantidade de recursos 
muito maior do que a que seria necessária sob condições adequadas. Em um 
contexto onde o crescimento dos gastos de saúde é uma preocupação 
mundial, ignorar o elevado desperdício do setor parece uma irracionalidade.  

 
Portanto, apesar das inúmeras e incontáveis dificuldades que enfrentam os 

serviços públicos, os usuários do CAPS ad tem uma percepção positiva do tratamento 

e do serviço o qual fazem parte. 

 

Gráfico 15- Percepção acerca do processo do tratamento  

 

Fonte: (OLIVEIRA, 2018) 

 

Quanto a percepção que os indivíduos tem de seu tratamento, 43% 

assinalaram a opção Estou abstinente, seguidos de com 24% Eu estou em tratamento 

e buscando a abstinência e Percebo que a droga me traz prejuízos para a minha vida 

pessoal ou social, mas ainda faço o uso. 10% dos usuários marcaram a opção Estou 

satisfeito como estou, a droga não me traz prejuízos. 

Fazendo uma correlação com as alternativas desta questão com os estágios 

motivacionais podemos dizer que: 
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§ Opção Estou abstinente: Representa o estágio da Manutenção; 

§ Opção Eu estou em tratamento e buscando a abstinência: Representa o estágio 

da Ação; 

§ Opção Percebo que a droga me traz prejuízos para a minha vida pessoal ou 

social, mas ainda faço o uso: Representa o estágio da Contemplação; 

§ Opção Estou satisfeito como estou, a droga não me traz prejuízos: Representa 

o estágio da Pré contemplação. 

Segundo Castro e Passos (2005, p.2):  

 

A entrevista motivacional (EM) é uma abordagem criada para auxiliar o sujeito 
a reconhecer seus problemas atuais e potenciais quando há ambivalência 
quanto à mudança comportamental e estimular o comprometimento para a 
realização dessa mudança por meio de abordagem psicoterápica persuasiva 
e encorajadora (...). Esta técnica propõe intervenções terapêuticas 
individualizadas adequadas a cada estágio com vistas a aumentar a adesão 
ao tratamento e prevenir possíveis recaídas em pacientes com 
comportamentos considerados dependentes.  

 

Figura 1- Estágios motivacionais 

Fonte: (OLIVEIRA, 2018) 

De acordo com Figlie e Payá (2015, p.119), os estágios de Pré contemplação 

e Contemplação são:  

 

Pré contemplação: Estágio em que a pessoa só percebe o lado positivo do 
uso de substancias. Não percebe ou nega as perdas consequentes do uso. 
A pessoa não considera que o uso de substancia possa ser um problema 
para ela, por isso, mudar o comportamento não faz parte dos seus 
pensamentos ou planos. Exemplos de comportamento: atualmente, faz uso 
da droga e não pensa em fazer qualquer mudança em relação a isto, seja 
parar ou reduzir o consumo. 
 
Contemplação: É quando a pessoa começa a perceber as consequências 
negativas do uso da substancia, mas ainda não muda hábitos. A pessoa 
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deseja dar os primeiros passos em direção À mudança do comportamento, 
reconhece o problema e acredita que precisa fazer algo, mas ainda não tem 
muito bem definido como esta mudança ocorrerá. Exemplos de 
comportamento: atualmente, faz uso de substancias, pensa em parar, mas 
ainda não assume um compromisso: não define quando nem como fará esta 
mudança. 
 

Figlie e Payá (2015) descrevem os estágios de Preparação e Ação: 

 
Preparação: Estágio me que a pessoa começa a se preparar 
psicologicamente para a mudança: a pessoa tomou a favor da mudança e 
começa com algumas tentativas. Exemplos de comportamento: Ainda faz uso 
de substancias, mas já tem o compromisso de parar; tem um planejamento 
definido de quando e como fará esta mudança e tem feito alguns testes de 
redução do consumo ou tentativa de abstinência (p.119). 
 
 

Ação: “quando a pessoa realmente coloca em prática a mudança. Exemplos de 

comportamento: a pessoa apresenta ações especificas e muda o comportamento, ou 

seja, entra em abstinência”. 

As autoras supracitadas descrevem ainda um quinto estágio motivacional, a 

Manutenção: 

 
Neste momento, a mudança já foi realizada e a pessoa mantém a abstinência 
e tem feito mudanças no estilo de vida que o afastam cada vez mais de uma 
recaída por meio da construção de um novo padrão de comportamento. 
Exemplos de comportamento: mantém a abstinência de substancias e 
ocupou o tempo anteriormente destinado a estas com estudo, trabalho, 
cuidados com a saúde, convívio familiar, convívio com novos amigos, 
atividade religiosa, entre outras. Tem projetos de vida que o afastam cada 
vez mais do consumo de substancias (p. 120). 

 

A Recaída não é um estágio motivacional, mas sim um evento que impede a 

progressão na modificação do comportamento.  Figlie e Payá (2015, p.120) relatam 

que “se a pessoa continuar a investir no tratamento e na mudança para recuperação, 

pode aprender a lidar, com mais auto eficácia, como situações de risco que possam 

levar a uma recaída”.  
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Gráfico 16- Motivação para parar o uso da substância 

Fonte: (OLIVEIRA, 2018) 

 

Observa-se que 90% dos usuários se sentem motivados a parar de utilizar a 

substância, seguidos de apenas 10% não motivados para parar o uso. 

De acordo com Castro e Passos apud Blume et al. (2005, p.2): 

 
As comorbidades podem influenciar a resposta ao tratamento da 
dependência por alterar a motivação. A depressão, por exemplo, pode 
interferir na motivação para a abstinência de álcool e de outras drogas. 
Alcoolistas com sintomas depressivos graves mostravam-se mais motivados 
para uma mudança comportamental, provavelmente, por possuírem maior 
percepção das consequências negativas da dependência do álcool. 

 
Nota-se uma semelhança dos dados com a bibliografia utilizada, tendo em vista 

que a maioria dos indivíduos são usuários de álcool ou poliusuários incluindo esta 

substância no consumo. 
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Gráfico 17- Quais os fatores externos que te motivam 

 

Fonte: (OLIVEIRA, 2018) 

 

Na questão sobre os fatores externos que motivam o usuário a parar o uso da 

substância, 29% destacaram a Família (pai e mãe) e a Realização pessoal, seguidos 

de 21% com os Filhos e 12% Busca de emprego e/ou crescimento profissional. 

Relacionamento afetivo correspondeu apenas a 9%.  

Segundo Oliveira, Neves e Santos apud Osório (2016, p.14), “a família 

desempenha um papel fundamental na vida do homem, representando a forma pela 

qual este se relaciona com o meio em que vivia”.  

Com a ausência de diálogos familiares crescem o número de discussões e 

confusões, contudo a inconstância do lar gera uma maior probabilidade de indivíduos 

buscarem as drogas, afim de realizar a tentativa de que droga alivie o desconforto 

vivenciado. 

Portanto, aliado a isso, o indivíduo em tratamento busca meios para reparar os 

vínculos rompidos ou fragilizados, sejam com a família, filhos ou cônjuges, utilizando-

os como meios de motivação para manter-se abstinentes ou buscar a abstinência. 
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Gráfico 18- Você se sente à vontade para continuar o tratamento no CAPS ad? 

 

Fonte: (OLIVEIRA, 2018) 

 

Nota-se que 86% dos indivíduos estão à vontade para continuar o tratamento 

na instituição citada. 14% assinalaram a opção Não, declarando não estarem a 

vontade para continuar, porém não descreveram qual era o seu desconforto. 

   

 

Quadro 4- O tratamento para a dependência química realizado pelo CAPS ad, como 

é organizado atualmente traz: Resultados a curto prazo, médio prazo e longo prazo2 

Entrevistado 1 

“CP: Cumprimentava as pessoas de longe, parei de 

beber 

MP: Ficava no meio de pessoa usando e não usava a 

substância 

LP: Vivendo dia por dia” 

Entrevistado 6 

“CP: Cuido melhor da casa, durmo bem    

MP: Me cuido melhor, eu controlo meu medicamento   

LP: 5 meses para ficar abstinente” 

                                            
2 CP: Curto prazo 
MP: Médio prazo 
LP: Longo prazo 
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Entrevistado 7 
“CP: Nenhum    

MP: Estou no início do tratamento. 1 semana” 

Entrevistado 17 

“CP: Acho que depende de cada um, e como quer 

melhorar mais a reação é nos primeiros dias 

MP: Tanto que tinha dado uma parada por 6 meses e 

voltei 

LP: e pretendo continuar pois tenho grandes esperanças” 

Entrevistado 22 
“CP: diminui a quantidade     

MP: não perdeu o emprego, mantive o tratamento” 

Entrevistado 23 
“CP: perdendo a vontade de usar o álcool, ir na padaria e 

não comprar a substância” 

Fonte: (OLIVEIRA, 2018) 

 

Foram 22 respostas descritas, porém foram elencadas no quadro 4 apenas as 

6 principais. Tendo em vista que 1 usuário não respondeu, 8 usuários tiveram 

respostas desconexas e 8 usuários tiveram respostas incompletas, observa-se o quão 

grande é prejuízo que o uso da substância, aliado a fatores ambientais como local 

onde está inserido e grau de escolaridade, causaram na cognição dos indivíduos, 

onde os mesmos não conseguem fazer a interpretação de perguntas simples. 

Os entrevistados selecionados no quadro acima, em sua grande maioria 

tiveram aspectos positivos a curto, médio e longo prazo. 

 

Quadro 5 - Você notou alguma mudança no seu comportamento depois que começou 

o tratamento? 

Entrevistado 1 “Sim, evitava jogos (cacheta) e bares” 

Entrevistado 5 
“Sim, tenho vontade de me arrumar, de passear com 

meus filhos, com minha família. É outra vida” 
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Entrevistado 6 

“Antes era nervosa, nada tava bom. Hoje, escuto música, 

danço. Sou mais feliz. Antes não tinha vontade de se 

arrumar.” 

Entrevistado 7 
“Parei de beber e não sinto falta. Tomo muitos 

medicamentos.” 

Entrevistado 11 
“Não, pois faço o tratamento por outros motivos, no por 

ser viciado” 

Entrevistado 12 “Sim, as pessoas olhando olho olho pra mim” 

Entrevistado 15 

“Sim. Fiquei mais ancioso e mais bravo com sertas 

paradinhas mais me controlo pois antes quando ficava 

assim usava maconha para me acalmar” 

Entrevistado 18 “Consigo me expressar mais, foi bom.” 

Entrevistado 21 “Eu já chegei a parar de usar mais infelizmente recair” 

Fonte: (OLIVEIRA, 2018) 

  

  
Da totalidade da amostra (23 pessoas), foram 21 respostas descritas. 

Escolheu-se as 9 respostas mais significativas dos entrevistados, selecionados no 

quadro acima, em sua maioria, notaram mudanças em seu comportamento desde que 

iniciaram o tratamento. Um usuário relata não ter notado diferença alguma. 2 

indivíduos não responderam a questão.  

Outras respostas relatadas nesta questão foram: Indivíduo 2: “Sim, vontade de 

fazer os serviços, vontade de vir ao CAPS”; Indivíduo 3: “Fiquei mais seguro”; 

Indivíduo 9: “Sim, se sente melhor com as pessoas.”; Indivíduo 14: “Sim, sou uma 

pessoa mais calma, no mais não.”; Indivíduo 17 “Mais calmo, família responsabilidade 

e outros.” E Indivíduo 22: “Sim, sente motivação por casa das palestras”. 

 
 
 



64 
 

Gráfico 19- Ao encontrar os “amigos de uso” 

 

Fonte: (OLIVEIRA, 2018) 

 

Nota-se que 48% Mantém o contato anterior, pois isso não irá interferir no 

tratamento, 47% Evita o contato, pois pode associar aquelas pessoas a droga, tendo 

vontade de usar, seguidamente de 5% que Aproxima para cumprimentar e, 

eventualmente aceita a oferta de usar a substância.  

Nota-se que grande porcentagem dos usuários não aceita a oferta de utilizar a 

droga, mesmo os usuários que dizem manter o contato anterior. Existe apenas uma 

pequena minoria, que eventualmente aceita a oferta de utilizar a substância. Entende-

se que essa minoria, é representada pelos usuários que não estão em abstinência e 

que ainda estão pré contemplativos ou contemplativos (estágio de motivação), 

aspectos abordados nas análises dos Gráficos 11 e 15 e, Figura 1. 
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Gráfico 20- Como você enfrenta situações em que você se depara com alguém 

fazendo o uso da substância 

 

Fonte: (OLIVEIRA, 2018) 

 

Atenta-se que 48% Evita o contato e contrapartida e 22% Não evita o contato. 

Em seguida, 17% Não responderam a questão, 9% Não tem contato com estas 

situações e 4% tiveram Respostas desconexas como o Indivíduo 4: “Sim” 

De acordo com Diehl et al. (2011, p.291):   

 

Situações de alto risco são consideradas estímulos precipitadores do início 
do uso de substâncias após um tempo de abstinência, e habilidades de 
enfrentamento podem ser ferramentas comportamentais ou cognitivas 
usadas pelo indivíduo com o objetivo de restaurar o equilíbrio frente a 
situações de risco ou àquelas em que o indivíduo se sinta em desvantagem 
ou pouco auto eficaz. A existência de demandas internas ou externas faz com 
que esses esforços ditos cognitivo-comportamentais, mudem 
constantemente, para que situações avaliadas como ameaçadoras ou que 
excedam os recursos de uma pessoa sejam manejados com sucesso. 
 

Sobre habilidades de enfrentamento, Diehl et al. (2011, p.291) descrevem que:  

 

O treinamento dessas habilidades permite que o indivíduo se mostre capaz 
de apresentar uma resposta adaptável a uma situação com a qual se 
defronte. O desenvolvimento de habilidades de enfrentamento não é 
adquirido como mágica e muitas vezes pode não ocorrer de forma natural. É 
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algo que precisa ser praticado com persistência. Portanto, há necessidade de 
envolvimento, treino e reforço positivo. Além disso, o insucesso inicial a 
prática dessas habilidades não deve ser encarado como fator desmotivador 
para o processo. 

 

Nota-se que os usuários que evitam o contato, ou que quando encontram 

pessoas fazendo o uso da substância, negam a oferta de realizar o uso, 

desenvolveram habilidades de enfrentamento durante o tratamento no CAPS ad.  

 

Gráfico 21- Prejuízos que a droga causou 

 

Fonte: (OLIVEIRA, 2018) 

 

O maior prejuízo encontrado pelos usuários do CAPS ad com 39% Problemas 

na Família, seguido por 23% Problemas no trabalho e 21% Problemas com a (o) 

parceira (o). Com 12%, a opção Outros, como cita o Indivíduo 11 “Polícia”.  Apenas 

5% dos usuários escolheram a opção Problemas na escola.  

De acordo com Nimtz et al. (2016, p.3):  

 

Transtornos por uso de substâncias psicoativas são de relevante impacto nos 
indivíduos, no ambiente laboral, em suas famílias e na comunidade, 
resultando em prejuízo à saúde física e mental, no comprometimento das 
relações, perdas econômicas e, como visto anteriormente, acarretando 
problemas legais.  
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Segundo as autoras Oliveira, Neves e Santos (2016, p.42):  

 

Entende-se que a dependência química afeta a família diretamente mediante 
fatores como: tipo de substancia escolhida, sexo do dependente, fatores 
sociais, econômicos e culturais, isso associado ao uso demasiado de 
substancias psicoativas causas uma disfunção nesse sistema familiar. 
 

Matos apud Laraia (2015, p.8) “a dependência química pode provocar também 

problemas físicos, e perturbações graves que afetam o trabalho, a vida social e 

familiar”.  
 
Gráfico 22- Mudança de estilo de vida 

 

Fonte: (OLIVEIRA, 2018) 

 

Na pergunta do questionário sobre a mudança de estilo de vida, destacam-se 

que 83% dos usuários do serviço relaram terem Mudado o estilo de vida após início 

do tratamento, como citam o Indivíduo 6 “Mudei: cuido da casa, me cuido, corto lenha 

no mato e veio no caps. Adoro os dias que venho para o caps. Sinto falta.”; o Indivíduo 

13 “Mudei: prestar atenção nos grupos. Parei de frequentar lugar com mulheres e 

álcool.”; O Indivíduo 15 “Hoje chego mais cedo em casa e tenho mais minha família 

procimo de mim”; O Indivíduo 19 “Mudei: pois consegui um novo trabalho estou muito 

bem”.  A grande parte dos usuários descreve mudanças notáveis, para o melhor de 

suas vidas. Em contrapartida, 13% dos usuários escolheram a opção Nada e, 4% não 

respondeu a questão. 
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De acordo com Diehl et al. (2011, p.370), a mudança no estilo de vida:  

 

Inicia com a abstinência de qualquer droga, passando pelo desenvolvimento 
de atitudes, valores e comportamentos socializantes, assim como o 
desenvolvimento de aptidões direcionadas a uma melhora das relações 
interpessoais e à construção de um papel ou uma função na comunidade. É 
o desenvolvimento desse papel que confere identidade às pessoas, que é 
realmente estruturante. 

 

Nota-se que grande porcentagem dos usuários já iniciou o processo de 

mudança no estilo de vida, afim de obter êxito em seu tratamento a longo prazo. 
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3 CONCLUSÃO 
 

O presente trabalho de conclusão de curso teve como tema perfil dos 

dependentes químicos que buscam atendimento no Centro de Atenção Psicossocial 

Álcool e Drogas (CAPS ad) localizado em Caçador/SC e sua percepção acerca de 

seu tratamento.  

A dependência química é um tema cada vez mais necessário e pertinente de 

se pesquisar, devido ao número crescente de usuários, não só de classe sociais mais 

baixas, mas como a elite da sociedade. A maior produção de estudos e conteúdos 

sobre a dependência química e o perfil dos dependentes químicos da cidade de 

Caçador será início de um processo de transformação que começou na academia e 

se estenderá para a realidade.  

O problema de pesquisa que consistia em descobrir qual o perfil dos 

dependentes químicos, que são atendidos no CAPS ad de Caçador, bem como a sua 

percepção acerca do tratamento, foi respondido e, será descrito abaixo. 

Para isto foi necessário estudar a conceitualização e contextualização da 

dependência química, como processo de doença, alcançar a compreensão acerca das 

substâncias psicoativas e seus principais efeitos na intoxicação e abstinência, 

resgatar historicamente as alternativas de tratamento para usuários de substâncias 

psicoativas, buscando relacionar aos atuais modelos de tratamento, pesquisar o perfil 

dos indivíduos que recebem atendimento no CAPS ad Caçador/SC, com base nos 

dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, buscar por meio de questionário 

estruturado, informações acerca da percepção que os dependentes químicos tem do 

seu tratamento no Centro de Atenção Psicossocial de Caçador/SC e por fim compilar 

os dados obtidos na pesquisa e confrontá-los com o referencial teórico produzido 

durante a pesquisa. Os objetivos da pesquisa foram alcançados. 

Para o cumprimento deste estudo, foi realizado uma pesquisa de campo 

associada a uma pesquisa documental com base nos dados fornecidos pela 

Secretaria Municipal de Saúde do município de Caçador/SC do período de 01/10/2017 

a 31/10/2018, associada a uma abordagem quantiqualitativa, classificada como 

descritiva. Houve busca por meio de questionário estruturado e coleta de dados 

institucionais com o intuito de identificar o perfil dos dependentes químicos que são 

atendidos no CAPS ad de Caçador/SC, bem como a percepção que os mesmos tem 
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acerca do seu tratamento, realizados na instituição em questão, com 23 usuários do 

serviço. 

Por meio dos dados encontrados no sistema de prontuário eletrônico dos 

pacientes do CAPS ad, observou-se concordância ao perfil encontrado por meio de 

questionário aplicado no ambiente de tratamento. 

Como perfil obteve-se o resultado da maioria dos pacientes serem homens, em 

idade acima de 45 anos, solteiros, com ensino fundamental incompleto, portadores de 

Transtorno mental e comportamental devido ao uso de álcool, seguidos de Transtorno 

mental e comportamental devido ao uso de múltiplas substâncias. 

Com relação a avaliação da percepção dos indivíduos sobre o tratamento, foi 

possível identificar que de maneira geral percebem os centros de atendimento como 

foco principal de intervenção, tendo dificuldades em estabelecer objetivos ou de 

identificar as mudanças que já ocorreram em sua vida. A pesquisa mostrou, que 

pacientes abstinentes a mais tempo, têm uma melhor percepção acerca do processo 

terapêutico, além de o grau de instrução também facilitar essa percepção.  

9 entrevistados declaram-se abstinentes, 5 relataram estar buscando a 

abstinência e 5 relaram estar percebendo que a droga traz prejuízos. Essa alternância 

de estágios motivacionais, faz entender que alguns entrevistados podem ter 

respondido conforme seu desejo e não conforme se encontra atualmente, ou seja, 

podem ter relatado abstinência por estarem em um ambiente de tratamento, sendo 

esse seu desejo e não sua realidade. Essa percepção da pesquisadora foi alcançada 

por meio da observação durante a aplicação do instrumento de coleta de dados. 

Portanto sugere-se que futuras pesquisas de percepção de dependentes químicos 

sejam feitas em outro ambiente que não o ambiente de tratamento. 

Nota-se que os desafios do psicólogo inserido dentro do Centro de Atenção 

Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS ad), são diversos. Entre eles, a falha na 

intervenção adequada devido ao alto número de usuários para uma quantidade 

limitada de profissionais, tendo por consequência que os usuários do serviço não 

conseguem ter o atendimento com a qualidade e frequência necessária. 
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Apêndice 1  
 

Este questionário faz parte do trabalho de conclusão de curso, do curso de Psicologia, 
intitulado: PERFIL DOS DEPENDENTES QUÍMICOS QUE PROCURAM 
TRATAMENTO CAPS AD DE CAÇADOR E SUA PERCEPÇÃO ACERCA DO 
TRATAMENTO, cujo objetivo geral é identificar o perfil dos dependentes químicos que 
são atendidos no CAPS AD Caçador/SC, bem como a percepção que os mesmos tem 
acerca do seu tratamento 
Acadêmica: Tatiane Rodrigues de Oliveira 
Professora Orientadora: Edilaine Casaletti 
 

1. Idade: 
� Menos de 18 anos 
� 18 a 24 anos 
� 25 a 30 anos 
� 31 a 35 anos 
� 36 a 39 anos 
� 40 a 45 anos 
� Acima de 45 anos 

 
2. Sexo: 
� Masculino 
� Feminino 

 
3. Estado Civil: 
� Solteiro (a) 
� Casado (a) 
� Amasiado (a) 
� Viúvo (a) 
� Separado (a) 

 
4. Grau de instrução: 
� Sem alfabetização 
� Ensino fundamental completo 
� Ensino fundamental incompleto 
� Ensino médio completo 
� Ensino médio incompleto 
� Ensino superior completo 
� Ensino superior incompleto 

 
5. Qual substância você faz uso? 
� Álcool 
� Tabaco (Cigarro) 
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� Cocaína  
� Crack 
� Maconha 
� LSD (doce) 
� Benzodiazepínicos (Diazepam, clonazepam...) 
� Opióides (morfina)  
� Inalantes (cola, tíner, lança-perfume) 
� Ecstasy (bala) 
� Outra(s):________________________ 

 
6. Com que idade iniciou o uso da substância? 
� Menos de 13 anos 
� 13 a 15 anos  
� 16 a 20 anos 
� 21 a 25 anos 
� 26 a 30 anos 
� Acima dos 31 anos 

 
7. Com que frequência você faz o uso da droga? 
� Várias vezes ao dia. Quantidade__________ 
� Uma vez ao dia 
� Várias vezes na semana. Quantidade__________ 
� Uma vez por semana 
� Uma vez por mês 
� Estou abstinente. Há quanto tempo? _____________ 

 
8. Teve influência de alguém para iniciar o uso? 
� Não 
� Sim: 
� Família 
� Amigos 
� Sozinho 
� Outros:___________ 

 
9. De que forma você chegou até o CAPS AD? 
� Sozinho 
� Amigos 
� Família 
� Outros:___________ 

 
10. Quanto ao seu grau de satisfação, classifique como você foi recebido ao 

chegar no CAPS AD. 
� Muito satisfeito 
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� Satisfeito 
� Pouco satisfeito 
� Insatisfeito. Por que? 

______________________________________________________________ 

 
11. Como você percebe o processo do seu tratamento? 
� Estou satisfeito como estou, a droga não me traz prejuízos. 
� Percebo que a droga traz prejuízos para a minha vida pessoal ou social, mas 

ainda faço o uso. 
� Eu estou em tratamento e buscando a abstinência. 
� Estou abstinente.  

 
12. Você se sente motivado a parar de usar a droga? 
� Sim  
� Não 

 
13. Quais os fatores externos te motivam para parar o uso da substância? 
� Família (pai e mãe) 
� Filhos 
� Busca de emprego e/ou crescimento profissional 
� Realização pessoal 
� Relacionamento afetivo (cônjuge ou namorado) 

 
14. Você se sente à vontade para continuar o tratamento no CAPS AD? Se NÃO, 

coloque qual o seu desconforto. 
� Sim. 
� Não:__________________________________________________________ 

 
15. O tratamento para a dependência química realizado pelo CAPS, como ele é 

organizado atualmente, traz: 
� Resultados a curto prazo (dias a semanas): 

______________________________________________________________ 
� Resultados a médio prazo (semanas a meses): 

______________________________________________________________ 
� Resultados a longo prazo (meses a anos): 

______________________________________________________________ 

 
16. Você notou alguma mudança no seu comportamento depois que começou o 

tratamento? Quais? 
R:____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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17. Ao sair dos atendimentos oferecidos pelo CAPS AD você se depara com 
pessoas que eram seus “amigos de uso”. O que você faz? 
� Me aproximo para cumprimentar e, eventualmente aceito a oferta de usar 

a substância 
� Evito o contato, pois posso associar aquelas pessoas a droga, tendo 

vontade de usar  
� Mantenho o contato anterior, pois isso não irá interferir no meu tratamento 

 

18. Como você enfrenta situações em que você se depara com alguém fazendo o 
uso da substância a qual você faz tratamento para ficar abstinente? 
R:____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

19. Quais os prejuízos que a substância já causou em sua vida? 
� Problemas com a parceira (o)  
� Problemas com a família 
� Problemas no trabalho 
� Problemas na escola 
� Outros________________ 

 
20.  Após o início do tratamento no CAPS AD, o que você mudou no seu dia a 

dia? 
� Nada 
� Mudei 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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Anexo 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto: PERFIL DOS DEPENDENTES QUÍMICOS QUE PROCURAM TRATAMENTO 
CAPS AD DE CAÇADOR E SUA PERCEPÇÃO ACERCA DO TRATAMENTO. 

Área do Conhecimento: Ciências Humanas e da Saúde 

Curso: Psicologia  

Número de sujeitos no centro: 20 Número total de sujeitos: 20 

Patrocinador da pesquisa: A autora 

Instituição onde será realizado: UNIARP – Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - Campus 
Caçador/SC 

Nome dos pesquisadores e colaboradores: Edilaine Casaletti e Tatiane Rodrigues de Oliveira  

Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O documento 
abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua 
colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a qualquer momento, 
isso não causará nenhum prejuízo a você. 

2. Identificação do Sujeito da Pesquisa 

Nome:  Data de nascimento:  

Profissão:  Nacionalidade:  

Estado Civil:                                             CPF:                                       RG:  

Endereço Completo:  

Telefone:  E-mail: 

3. Identificação da Pesquisadora Responsável 

Nome: Edilaine Casaletti 

Profissão: Psicóloga N. do Registro no Conselho: 12/06620 

Endereço: Rua Dilermando Biavati, 26, municípios, Caçador/SC 
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Telefone: 49 999506205 E-mail: edilaine@uniarp.edu.br 

O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 
 

OBJETIVO GERAL: Identificar o perfil dos dependentes químicos que são atendidos no CAPS 
AD Caçador/SC, bem como a percepção que os mesmos tem acerca do seu tratamento. 
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ü Conceitualizar e contextualizar a dependência química, como processo de doença; 
ü Alcançar compreensão acerca das substâncias psicoativas e seus principais efeitos na 

intoxicação e abstinência;  
ü Resgatar historicamente as alternativas de tratamento para usuários de substâncias 

psicoativas, buscando relacionar aos atuais modelos de tratamento; 
ü Pesquisar, o perfil dos indivíduos que recebem atendimento no CAPS AD Caçador/SC, com 

base nos dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde; 
ü Buscar, por meio de questionário estruturado, informações acerca da percepção que os 

dependentes químicos tem do seu tratamento no Centro de Atenção Psicossocial de 
Caçador/SC; 

ü Compilar os dados obtidos na pesquisa e confrontá-los com o referencial teórico produzido 
durante a pesquisa, afim de responder ao problema de pesquisa. 

1. O procedimento para coleta de dados: Serão empregadas análises estatísticas através de 
representações gráficas, a qual decorrerá dos dados obtidos pela pesquisa documental. Os 
dados do questionário estruturado, entregue aos participantes, serão compilados por meio de 
gráficos, tabelas, quadros, conforme necessidade. Após a coleta e a de informações, serão 
discutidos e analisados com base nos dados bibliográficos fundamentados no referencial teórico 
da pesquisa. 

2. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são): Haverá benefícios tanto para os usuários, como para a 
comunidade científica e sociedade. Para os usuários, pois proporciona aos mesmos, uma maior 
percepção acerca do seu tratamento no serviço (CAPS AD). Para a comunidade científica, pois 
pode ser útil futuramente para entidades de saúde realizarem ações de prevenção. Já para a 
sociedade, a pesquisa será benéfica pois virá para desmistificar alguns preconceitos para com 
os dependentes químicos.  

3. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são): Por ser uma pesquisa que envolve seres 
humanos em sua subjetividade, há riscos relacionados ao seu funcionamento psíquico, porém 
a pesquisa será realizada com ética e responsabilidade, minimizando significativamente esses 
riscos. 

4. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa no momento em 
que desejar, sem necessidade de qualquer explicação. 

5. A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será disponibilizado nenhuma 
compensação financeira adicional. No caso de você sofrer algum dano decorrente dessa 
pesquisa, o pesquisador ficará como responsável. 

6. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem-estar físico. Não virá 
interferir no atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc.  

7. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam 
divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam 
mencionados. 

8. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, com 
endereço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 - Centro, telefone (049) 3561-6200, sempre que 
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entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha 
participação no mesmo. 

9. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e final 
(is) desta pesquisa. 

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas por mim 
apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual teor 
(conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse. 

 

Caçador (SC),     de agosto de 2018. 

 

 

__________________________________________ 

Sujeito da pesquisa 

 

 

__________________________________ 

    Pesquisador Responsável pelo Projeto 

Testemunhas: 

 

__________________________________________ 

 

 

__________________________________ 

 

Nome:  

RG: 

CPF: 

Telefone: 

Nome: 

RG: 

CPF: 

Telefone: 

 

IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VIAS, uma via fica em posse do responsável e a 

outra com o pesquisador responsável. O representante deverá RUBRICAR todas as folhas do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE, apondo sua assinatura na última página do 

referido termo. O pesquisador responsável deverá proceder da mesma forma, rubricar todas as 

folhas do TCLE, apondo sua assinatura na última página do referido termo. 
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Anexo 2– Parecer do Comitê de Ética 
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Anexo 3 – Declaração de Ciência e Concordância da Instituição Envolvida 

 

 

 


