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RESUMO 

Esta monografia de conclusão de curso de Serviço Social situa-se no contexto da 
cidade de Caçador, especificamente no âmbito da temática da intervenção de Serviço 
Social no Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) AD. A questão central 
orientadora do presente estudo é identificar como se dá a intervenção do assistente 
social no CAPS AD de Caçador /SC com jovens e adultos que fazem uso abusivo de 
substâncias psicoativas, estabelecendo o perfil dos usuários do CAPS AD de Caçador, 
identificando sua relação com o atendimento que lhe é dispensado. O fato instigante 
para a elaboração deste trabalho refere-se aos questionamentos surgidos em relação 
à temática durante o processo de formação profissional e durante o estágio curricular 
obrigatório realizado. A atuação do profissional assistente social se dá em diversos 
espaços sócio-ocupacionais com diversas expressões da questão social. Alguns 
destes espaços apresentam desafios pelo grau de complexidade envolvido, como é o 
caso dos CAPS AD, que atuam com pessoas usuárias de substâncias psicoativas. 
Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se a pesquisa de campo, bibliográfica 
e documental com o objetivo de fazer referência a temas que envolvem a temática 
sobre as drogas, as legislações, especificando como alguns autores a entendem, 
como a classificam.  Apresenta-se, também, o entendimento do que são os CAPS AD 
e sua relação com a profissão de serviço social. Elegeu-se a pesquisa qualitativa com 
a utilização de recursos quantitativos para a aplicação do estudo. Para a coleta de 
dados, utilizaram-se dados documentais sobre o CAPS AD de Caçador, entrevista 
com a assistente social atuante no CAPS AD, seguindo um roteiro de perguntas 
através de questionário e entrevistas com os usuários. Os dados foram analisados por 
meio de análise estatística, expondo-se os resultados em gráficos e interpretando-os. 
A partir dos dados da pesquisa, verifica-se que a intervenção da assistente social no 
CAPS AD é embasada por uma visão atual e preconizada pelo projeto ético-político 
profissional adotado pela profissão. Nas 18 entrevistas realizadas com os usuários, 
constata-se que esses fazem uso de substâncias psicoativas, participam ativamente 
das atividades propostas pela equipe que propicia a viabilização de direitos garantidos 
para esse segmento.  

 
Palavras-chave: Substâncias Psicoativas. CAPS AD/Caçador. Atuação de Assistente 
Social.  
 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

This final monograph of the Social Work course is situated in the context of the city of 
Caçador, specifically within the scope of the intervention of Social Work in the 
Psychosocial Care Center (CAPS) AD. The main guiding question of this study is to 
identify how to gives the intervention of the social worker in the CAPS AD de 
Caçador/SC, with young people and adults who abuse psychoactive substances, 
establishing the profile of users of the CAPS AD de Caçador and identifying their 
relationship with the care provided to them. What moves us to elaborate this work are 
the questions that arise in relation to the theme during the process of professional 
training and during the mandatory curricular internship carried out. The work of the 
professional social worker takes place in various socio-occupational spaces with 
different expressions of the social issue. Some of these spaces present challenges 
due to the degree of complexity involved, as is the case of CAPS AD that work with 
people who use psychoactive substances. For the development of this work, field, 
bibliographical and documentary research was used in order to make reference to 
themes that involve the theme of drugs, legislation, specifying how some authors 
understand it, how they classify it. It also presents the understanding of what CAPS 
AD are and their relationship with the social service profession. Qualitative research 
with the use of quantitative resources was chosen for the application of the study. For 
data collection, Documentary data on the CAPS AD of Caçador were used, an 
interview with the social worker who works at the CAPS AD, following a script of 
questions, through a questionnaire and interviews with users. Data were analyzed 
using statistical analysis, showing the results in graphs and interpreting them. 
From the research data, it appears that the intervention of the social worker in CAPS 
AD is substantiated by a current view and advocated by the professional political 
ethical project adopted by the profession. In the eighteen interviews carried out with 
users, it appears that they make use of psychoactive substances, actively participate 
in the activities proposed by the team that provides the feasibility of guaranteed rights 
for this segment. 
 
Key words: Psychoactive Substances. CAPS AD/Hunter. Acting as a Social Worker. 
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INTRODUÇÃO 

Esta monografia de conclusão de curso de Serviço Social situa-se no contexto 

da cidade de Caçador, especificamente no âmbito da temática da intervenção de 

Serviço Social no Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) AD. 

A questão central norteadora do presente estudo é identificar como se dá a 

intervenção do assistente social no CAPS AD de Caçador /SC, com jovens e adultos 

que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas, estabelecendo o perfil dos 

usuários do CAPS AD de Caçador. 

 O que move este trabalho refere-se aos questionamentos surgidos em relação 

à temática durante o processo de formação profissional e durante o estágio curricular 

obrigatório realizado. A atuação do profissional assistente social se dá em diversos 

espaços sócio-ocupacionais com diversas expressões da questão social. Alguns 

desses espaços apresentam desafios pelo grau de complexidade envolvido, como é 

o caso dos CAPS AD haja vista voltar-se a pessoas que fazem uso de substâncias 

psicoativas. 

Na história da psiquiatria, antes de sua regulamentação, os usuários de álcool 

e de outras drogas ou a pessoa que apresentasse qualquer transtorno mental por uso 

de algumas substâncias ou qualquer outro transtorno mental, eram considerados 

como loucos, ou seja, qualquer atitude que fosse ao contrário dos padrões de 

moralidade era encaminhada para o manicômio para um serviço especializado, 

geralmente hospitais para loucos (FIGUEIREDO, 2019). 

Segundo Denarc/PR (2019 apud SCHUSTER, 2019, p. 11) aponta que: 

Droga é o nome genérico dado a todos os tipos de substâncias, naturais ou 
não, que ao serem ingeridas provocam alterações físicas e psíquicas. O 
termo droga teve origem na palavra droog, proveniente do holandês antigo, 
cujo significado é folha seca. Esta denominação é devido ao fato de que, 
antigamente, quase todos os medicamentos terem vegetais em sua 
composição. Atualmente, a terminologia droga, segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), se refere a toda substância que, pela sua natureza 
química tem a propriedade de afetar a estrutura e produz alterações no 
funcionamento do organismo.  

Já Hygino (2003, p. 33 apud MIRANDA, 2014, p. 27) alega que:  

A droga não deve ser entendida simplesmente como um entorpecente, um 
componente químico que produz sensações especificas no corpo biológico, 
mas como um recurso mediador, ou seja, um artifício por meio do qual se 
satisfaz uma necessidade psíquica e social.   
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Muitos são os efeitos que podem ser causados pelo uso de tais substâncias, 

as quais podem variar de acordo com a característica da pessoa que as usa, de qual 

droga se utiliza, em qual quantidade e de quais circunstâncias em que é consumida.   

De acordo com Prepara Enfermagem (2018, p. 1), “com frequência, são 

considerados drogas os produtos ilegais, como a maconha, cocaína e crack; porém 

do ponto de vista da saúde, muitas substâncias legalizadas podem ser igualmente 

perigosas como o álcool”.  

Ainda, de acordo com Prepara Enfermagem (2018), as drogas podem ser 

classificadas em: as depressoras, estimulantes e alucinógenas.  

 Para Prepara Enfermagem (2018, p. 1): 

 As drogas depressoras são aquelas que diminuem a atividade mental, 
fazendo com que o cérebro funcione de forma mais lenta, diminuindo assim 
a atenção, concentração, tensão emocional e a capacidade intelectual. São 
elas ansiolíticos, (tranquilizantes), álcool, inalantes (cola), e narcóticos 
(morfina, heroína). 

Sobre as drogas estimulantes, Prepara Enfermagem (2018, n.p.) alerta ainda 

que “as drogas estimulantes são as que aumentam a atividade mental, afetando o 

cérebro fazendo com que ele funciona de forma mais acelerado, como por exemplo: 

a cafeína, o tabaco, as anfetaminas, a cocaína e o crack”, e as drogas alucinógenas 

são substâncias que alteram as percepções, sendo exemplo a LDA e o ecstasy. 

Explicita, igualmente, Prepara Enfermagem (2018, p. 1) que:   

De acordo com o critério de legalidade podemos identificar dois grandes 
grupos de drogas: às lícitas, que são aquelas legalizadas permitidas por leis, 
o álcool, o tabaco e alguns medicamentos e as ilícitas as que não são 
legalizadas, que não são permitidas à compra e venda como o crack, a 
cocaína, mas de um ponto de vista da saúde ambas as drogas vão produzir 
riscos à saúde.   

A Lei n°11.343/2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Sobre Drogas 

(SISNAD), define como droga “as substâncias ou produtos capazes de causar 

dependência” (BRASIL, 2006, p. 1).  

No Brasil, a Política para a Atenção Integral aos Usuários de Álcool e Outras 

Drogas (PAIUAD) foi criada em 2011 se articulando com a Lei nº 10.216/02, a Política 

de Saúde Mental. 

De acordo com Brasil (2011, p. 1) com a Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro 

de 2011, do Ministério da Saúde no Art. 1°: 

Fica instituída a Rede de Atenção Psicossocial, cuja finalidade é a criação, 
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ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com 
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de 
crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).  

A partir da reforma psiquiátrica, surge a rede de atenção psicossocial em 2011 

regulamentada pela portaria 30/88. Nessa portaria, aponta-se a atenção básica como 

porta de entrada de todas as redes, incluindo a rede de atenção psicossocial. A partir 

de então, terá de acolher o louco, o viciado e o drogado assim denominados (BRASIL, 

2011).   

Boing (2016, p. 1) alega: 

A constituição dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) insere-se dentro 
das políticas públicas atuais em saúde mental, que privilegiam a transição do 
modelo atual, desguiando como “hospitalocêntrico”, para um novo modelo 
dirigido para a assistência a partir de cuidado em âmbito extra-hospital ar e 
redução de leitos nos hospitais psiquiátricos. O papel estratégico dos CAPS 
na nova organização, além de definir tipos diversos dos CAPS, 
regulamentando os CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS AD, e CAPS Í, sendo 
que a lógica da divisão reside na elaboração de níveis de complexidade de 
acordo com o tamanho da população dos municípios assistidos e as 
modalidades de atendimento geral especializado em álcool e drogas ou 
especializado em cuidados há crianças e adolescentes. Nos CAPS AD, são 
atendidos como parte fundamental de uma rede assistencial que inclui ainda 
serviços ambulatoriais e leitos psiquiátricos em hospitais gerais e a 
designação destas realiza-se congruência com a percepção da necessidade 
da especificação dos cuidados em saúde mental as particularidades da 
população de usuários portadores de transtornos mentais relacionados ao 
uso de substâncias. 

A portaria 336/GM (BRASIL, 2011) valoriza a ênfase em atividades de âmbito 

multiprofissional associada à perspectiva de reinserção do usuário acometido por 

transtorno mental e, ainda, no caso dos CAPS AD a interação com outros serviços da 

comunidade especializados no tratamento de transtornos relacionados ao uso de 

álcool e de outras drogas. 

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS AD) é um serviço do Sistema Único 

de Saúde (SUS) especializado em saúde mental, atendendo a pessoas com 

problemas relacionados ao álcool e a outras drogas, oferecendo serviço que não é 

internação, mas sim ambulatorial, ou seja, a pessoa vai diariamente ao equipamento, 

mas volta para casa (RACHADEL, 2019).  

Guariento (2019) explicita que o serviço oferecido no equipamento tem como 

objetivo a integração da pessoa com a família e com a sociedade, ou seja, uma 

reinserção social. Para isso, o usuário conta com diversos tipos de atividades como, 

por exemplo, psicoterapia individual, psicoterapia em grupo, oficinas terapêuticas, 

atendimentos médicos, assistência social, psiquiátricos, atividades comunitárias, 
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desintoxicação ou mesmo encaminhamentos quando necessário.  

Guariento (2019) diz, igualmente, que, para se oferecerem os serviços de forma 

significativa, o CAPS AD conta com uma equipe técnica e interdisciplinar, sendo 

formada, geralmente, por médicos, psicólogos, terapêuticos ocupacionais, assistente 

social, enfermeiros, técnicos em enfermagem, artesões, profissionais administrativos 

e com a articulação em rede como, por exemplo, hospitais, unidade de saúde básica, 

entre outras ações Intersetoriais.  

Ghiraldelli (2018) aponta que os profissionais assistentes sociais atuam nas 

diversas expressões da questão social e em diversos espaços sócio-ocupacionais, 

dentre eles, no campo da saúde e da assistência social. Atuam nos CAPS, compondo 

a equipe de profissionais ali presentes. Nesse contexto, apresenta-se o problema 

desta monografia: como se dá a intervenção do assistente social no CAPS AD de 

Caçador /SC com jovens e adultos que fazem uso abusivo de substâncias 

psicoativas?  

O estudo pretendido no presente documento busca elucidar tal intervenção, 

explicitando-a haja vista o tema desta monografia ser de grande relevância para a 

sociedade, pois há um número alarmante de pessoas que fazem o uso dessas 

substâncias, e isso afeta a vida das pessoas envolvidas em vários aspectos, 

desestruturando-a como um todo. Também, para o Serviço Social essa temática é 

importante porque o uso abusivo de substâncias psicoativas é uma das várias 

expressões da questão social que incidem na profissão, sendo então um objeto de 

intervenção para o assistente social. 

Assim, a monografia em questão tem por objetivo geral identificar como se dá 

a intervenção do assistente social no CAPS AD de Caçador com os jovens e os adultos 

que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas.  

Enquanto questões norteadoras desta monografia, apontam-se: como a 

literatura conceitua substâncias psicoativas? Qual a classificação de drogas apontada 

na literatura? Quais as legislações brasileiras e política social existentes? Quais os 

motivos que levam os jovens e os adultos a fazerem uso abusivo de substâncias 

psicoativas? Como se relaciona o tema com o serviço social/encaminhamentos do 

Conselho Federal de Serviço Social/CFESS? Quais as ações do Estado em relação 

ao tema? Qual a função do CAPS AD? Como se delineia o papel do serviço social nos 

CAPS AD? Quais as intervenções realizadas? Que instrumentais técnico-operativos 

profissionais são utilizados? Como reagem os usuários? É feita intervenção com a 
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família? Qual a resolutividade do trabalho do assistente social? Qual o perfil dos 

usuários atendidos? Qual sua relação com o serviço social? Qual a resolutividade da 

intervenção do assistente social com ou usuários? 

          O objeto da presente monografia trabalha-se por meio de reflexões iniciais a 

partir da revisão bibliográfica de autores sobre as substâncias psicoativas/drogas, 

apresentando-se um breve histórico do surgimento das drogas e como são 

classificadas; as legislações brasileiras que a regulam e a política nacional anti- 

drogas; como são concebidos os Centros de Atenção Psicossocial de álcool e outras 

drogas, os CAPS AD, suas normativas e como se dá a atuação do serviço social nesse 

espaço. Em seguida, aponta-se como a temática se relaciona à profissão de serviço 

social. Assim, os elementos constitutivos do serviço social são apontados bem como 

as orientações do Conselho Federal de Serviço Social para intervenção, tendo em 

vista essa temática. 

           Em seguida, mostra-se a delimitação metodológica da pesquisa e análise dos 

dados obtidos com a investigação. Expõem-se os entendimentos sobre pesquisa, e 

aponta-se o instrumento utilizado para coletas de dados e como se organiza 

metodologicamente a pesquisa. 

             Caracteriza-se, ainda, o lócus da pesquisa, contextualizando a instituição 

receptora da pesquisa. Em seguida, apontam-se os resultados e a discussão, 

primeiramente, apresentando o resultado interpretativo da entrevista com questionário 

com a assistente social atuante no CAPS AD/Caçador; após, apresentam-se os dados 

obtidos com os questionários aplicados com os usuários do CAPS AD na forma 

quantitativa através de dados estatísticos em gráficos e sua interpretação em 

consonância aos objetivos específicos elencados para pesquisa.  

             Por fim, apresentam-se as considerações finais do trabalho 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

          O presente capítulo aponta os caminhos teóricos percorridos pela monografia, 

aproximando-se de concepções encontradas na literatura e que perpassam o objeto 

aqui tratado, a intervenção do assistente social com jovens e adultos que fazem uso 

abusivo de substâncias psicoativas no CAPS AD DE CAÇADOR/SC. Em seu 

desenvolvimento, apontam-se as concepções de substâncias psicoativas 

1.1 SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

Segundo Silva (2017, p. 9), “O consumo humano de drogas, isto é, a sua 

introdução voluntária no organismo, por qualquer via de administração (ingestão, 

inalação, injeção, absorção, etc.) tem sido fonte de grande problematização social”.  

Escohotado (2004, n.p., apud Silva, 2017, p. 9) alega que: 

Em definições mais antigas as drogas eram geralmente tidas como 
especiarias ou outras mercadorias provenientes de países longínquos. 
Englobavam, portanto uma ampla gama de produtos, sem uma conotação 
especificamente negativa, e que inclusive deram origem a muitas das 
drogarias (lojas) ainda existentes. Entretanto a noção de droga, e em 
especial, o constructo do “consumo de drogas” sofreu uma profunda evolução 
durante o século XX, um processo de depreciação e de diabolização que se 
estendeu aos consumidores. 

Schuster (2019) aponta que: 

Droga é o nome genérico dado a todos os tipos de substâncias, naturais ou 
não, que ao serem ingeridas provocam alterações físicas e psíquicas. O 
termo droga teve origem na palavra droog, proveniente do holandês antigo, 
cujo significado é folha seca. Esta denominação é devido ao fato de que, 
antigamente, quase todos os medicamentos terem vegetais em sua 
composição. Atualmente, a terminologia droga, segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), se refere a toda substância que, pela sua natureza 
química tem a propriedade de afetar a estrutura e produz alterações no 
funcionamento do organismo (DENARC, 2019 apud SCHUSTER, 2019, p. 
11).  

Já Bandeira (2014, p. 33) explicita que:  

A droga não deve ser entendida simplesmente como um entorpecente que 
produz sensações específicas no corpo biológico, mas como um recurso me-
diador, ou seja, um artifício por meio do qual se satisfaz uma necessidade 
psíquica e social”. São inúmeros os fatores que levam as pessoas até o uso 
abusivo de drogas e, consequentemente, à dependência, dentre eles os con-
flitos familiares, a condição econômica, curiosidade, enfim, todo e qualquer 
condicionante.   

   Muitos são os efeitos que podem ser causados pelo uso dessas substâncias, 
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podendo variar de acordo com a característica da pessoa que as usa, de qual droga 

é utilizada, em que quantidade e das circunstâncias em que ela é consumida. 

Prepara Enfermagem (2018, p.1) alerta que, “com frequência, são 

considerados drogas os produtos ilegais como a maconha, cocaína e crack; porém, 

do ponto de vista da saúde, muitas substâncias legalizadas podem ser igualmente 

perigosas como o álcool”.  

Prepara Enfermagem (2018) declara que as drogas podem ser classificadas 

em: depressoras, estimulantes e alucinógenas. 

Prepara enfermagem (2018, p.1) declara que: 

As drogas depressoras são aquelas que diminuem a atividade mental, 
fazendo com que o cérebro funcione de forma mais lenta, diminuindo assim 
a atenção, concentração, tensão emocional e a capacidade intelectual. São 
elas ansiolíticos, (tranquilizantes), álcool, inalantes (cola), e narcóticos 
(morfina, heroína).  

          Sobre as drogas estimulantes, Prepara Enfermagem (2018, p. 1) explicita que 

“as drogas estimulantes são as que aumentam a atividade mental, afetando o cérebro 

fazendo com que ele funciona de forma mais acelerado, exemplo: cafeína, tabaco, 

anfetaminas, cocaína e crack”.  

De acordo, ainda, com Prepara Enfermagem (2018, p. 1),  

 As drogas alucinógenas são substâncias que alteram as percepções, 
exemplo: a LDA, ecstasy. Podemos identificar dois grandes grupos de drogas: 
às lícitas, que são aquelas legalizadas permitidas por leis, o álcool, o tabaco 
e alguns medicamentos e as ilícitas as que não são legalizadas, que não são 
permitidas à compra e venda como o crack, a cocaína, mas de um ponto de 
vista da saúde ambas as drogas vão produzir riscos à saúde. 

1.1.1 Histórico Das Drogas 

Fazio (2019, p. 13) esclarece que “na história conforme pesquisas feitas por 

estudiosos, as drogas sempre estiveram presentes na sociedade”. 

“Os primeiros indícios do uso de substâncias psicoativas datam do século XXV 

a.C. e revelam a existência de combinações de substâncias e intencionalidades das 

mais diversas” (FAZIO, 2019, p. 13).  

Igualmente, aponta-se: “O consumo das drogas lícita ou ilícita, como crack, 

tabaco, maconha, cocaína, álcool e tantas outras substâncias químicas que hoje está 

com muito mais força na vida dos sujeitos sociais sempre tiveram presente na história 

da humanidade” (FAZIO, 2019, p. 10). 
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O uso de substâncias psicoativas para fins místicos, de transcender e/ou 
alcançar o divino é tão evidente na história da humanidade que, na década 
de 1970, a expressão enteógenos foi cunhada por antropólogos e botânicos 
para referir às plantas usadas nos rituais religiosos (ESCOHOTADO, 2000, 
p.1 apud FAZIO, 2019, p. 10).   

As drogas estiveram presentes na sociedade desde a pré-história como 

observa a autora,   

Procurou o homem, desde a mais remota antiguidade, encontrar um remédio 
que tivesse a propriedade de aliviar suas dores, serenar suas paixões, trazer-
lhe alegria, livrá-lo de angústias, do medo ou que lhe desse o privilégio de 
prever o futuro, que lhe proporcionasse coragem, ânimo para enfrentar as 
tristezas e o vazio da vida (LIRA, 2012, p. 12). 

Para Fazio (2019, p. 11), “As substâncias químicas, seja por fatores 

contextuais, em que há a facilidade, pela cultura, tolerância ou até pela própria 

aceitação do uso”.  

Fazio (2019, p. 11) mostra que “em uma sociedade focada no consumo, na qual 

o importante é o “ter” e não o “ser”, e a inversão de crenças e valores geram 

desigualdades sociais e favorecem a competitividade e o individualismo”. Não há mais 

“certezas” religiosas, morais, econômicas ou políticas”.  

          “Esse estado de insegurança, de insatisfação e de estresse constante incentiva 

a busca de novos produtos e prazeres – nesse contexto, as drogas podem ser um 

deles” (BRASIL, 2011, p. 96).  

“Fatores familiares, como a ausência de vínculo afetivo, estrutura familiar 

precária, conflitos, traumas e até influência familiar de uso, sendo então condições 

propicio ao uso” (FAZIO, 2019, p. 11). 

  Buchele e Cruz (2011, 2011, p. 97) atentam que:  

A família e a influência cultural são fatores importantes na determinação do 
padrão do uso e consumo do álcool e outras drogas. Há várias evidências de 
que os padrões culturais têm papel significativo no desenvolvimento do 
alcoolismo. Sem, entretanto, ignorar as condições preexistentes de 
personalidade que podem favorecer a dependência de álcool e outras drogas. 

Fazio (2019, p. 14) elucida que:  

São inúmeras as razões que facilitam aproximação dos indivíduos sociais 
com as drogas dentre elas podemos destacar algumas: a baixa autoestima a 
falta de autoconfiança, agressividade, busca de novas sensações, 
impulsividade, rebeldia, transtornos psiquiátricos, como depressão, 
ansiedade, características genéticas que podem agir como predisposição à 
adição das drogas e até mesmo a curiosidade de experimentar.  

As primeiras experiências com drogas ocorrem na adolescência e são várias 
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as situações que levam jovens e adultos a experimentarem drogas, entre elas 
estão desajustes familiares e dificuldades de adaptação social, perda de um 
ente querido, timidez, curiosidade, sensação de risco, busca de aventura. 
(BARROS, 2015, p.11 apud FAZIO, 2019. p. 11). 

Fazio, (2019, p. 11) indica ser um "meio eficaz de produção imediata do prazer, 

proporcionando também aos homens um afastamento da realidade, que possibilita 

suportar o sofrimento derivado da civilização”. 

 Conforme Baracho (2018 apud FAZIO, 2019, p. 10), a reflexão elucida a ideia 

que: 

O consumo oferece a possibilidade do afastamento do mal-estar e promete 
um encontro com a felicidade, que constitui a demanda de todo ser humano. 
Assim, a evitação do sofrimento e a busca de felicidade são cartas oferecidas 
ao sujeito pela ordem capitalista, que impõe a obrigação do gozo, tendo a 
droga como seu objeto por excelência.    

 Fazio (2019, p. 11) diz que as substâncias estiveram presentes em toda a 

sociedade “com intenção de alterar a percepção, relaxar, em busca de inspirações 

artísticas ou até para contato com o divino”. Alude, ainda, que hoje algumas dessas 

drogas presentes na sociedade já foram utilizadas para fins medicinais: 

A cocaína no século 19, por exemplo, era consumida como pastilhas ou 
xaropes tônicos. Ela chegou a ser recomendada até mesmo pelo pai da 
Psicanálise. Relatos apontam que Freud a defendia como um ótimo 
estimulante e anestésico, além de ser afrodisíaca, tratar o alcoolismo, 
problemas digestivos e asma. Vários laboratórios da época fabricavam 
remédios à base de cocaína – de tônicos a pastilhas para dor de dente. Ela 
chegou a ser recomendada até mesmo pelo pai da Psicanálise. Relatos 
apontam que Freud a defendia como um ótimo estimulante e anestésico, 
além de ser afrodisíaca, tratar o alcoolismo, problemas digestivos e asma. 
Vários laboratórios da época fabricavam remédios à base de cocaína – de 
tônicos a pastilhas para dor de dente. A heroína também foi amplamente 
usada como analgésico e em xaropes de tosse até ser substituída pela 
Morfina em 1910. A metanfetamina era usada por soldados durante a 2ª 
Guerra Mundial que queriam combater a fadiga e manter-se alerta. Em 
hospitais, a droga em forma de cristais era indicada para epilepsia, déficit de 
atenção, depressão e até alergias (HIRATA, Superinteressante, 2015 apud 
FAZIO, 2019, p. 12).  

Fazio (2019, p. 12) explicita, de modo semelhante, que para os índios as 

plantas têm a mesma importância e trazem grandes benefícios para o corpo, 

apontando que: 

A maconha, por exemplo, atualmente tem seu cultivo criminalizado e seu 
porte ilegal, mas para os índios é uma planta que está presente há gerações 
e que traz benefícios imensos, em relação ao corpo, mente e espírito. Faz 
parte de suas tradições e ancestralidades e é vista como uma planta que 
cresce naturalmente como qualquer legume ou fruta, inofensiva. Mas entra 
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em confronto com a ideologia hegemônica que criminaliza tal substância.  

Fazio (2019, p. 13) reporta que antes da criminalização da maconha, “Os índios 

eram como crianças (curumins) e sua relação para com a planta era uma relação 

como outra planta qualquer”. 

O autor supracitado (2019, p. 13) explicita: 

Depois da proibição, "Maconha". Eram utilizadas amplamente por 
comunidades amazonenses para curar malestar ("uma pessoa que tivesse 
assim doente, que não quiser comer, podia ferver 2 ou 3 curinha… a pessoa 
comia que dava gosto"). Também para dar paciência pro trabalho (de roçado 
ou de pesca) ou apenas para uso recreativo. No entanto, missões da FUNAI, 
proibiram o consumo e o plantio ao final da década de 50. E sobraram 14 
somente lembranças da sabedoria herdada de gerações sobre o uso do 
“Dirijo”, e a cachaça legalizada. Era considerada uma planta normal, que fazia 
parte dos usos e da sabedoria tradicional. A metáfora descrita de "dar 
paciência para o trabalho" é perfeita, e faz pensar sobre o uso social de uma 
substância psicoativa. 

 Fazio (2019, p. 14) “declara outro aspecto interessante que a produção de 

canabis não era vendida, senão permutada por outros bens de consumo, como peixe 

e farinha”, apontando o seguinte:  

O uso de drogas, enquanto produto da práxis social, se expressa como 
síntese na esfera do ser social. As drogas elas se mantêm enquanto realidade 
externa, existindo independentemente do ser social. No entanto, é pela 
mediação com as necessidades sócia histórica e também com o grau de 
desenvolvimento da capacidade humano-genéricas que se coloca a 
possibilidade da valorização dessas propriedades para a realização de 
finalidades que o homem atribui a sua práxis no atendimento de 

necessidades (BRITES, 2006, p.46 apud FAZIO, 2019, p. 14). 

1.1.2 Como a Literatura Define Substâncias Psicoativas 

Guimarães (2020, p. 13) alerta que “o reflexo da droga na contemporaneidade 

associa-se com o século XX, onde se inicia a criação dos meios de comunicação, a 

produção industrial em larga escala e o advento do capitalismo, trazendo à essência 

da sociedade o consumismo exacerbado”. 

Tamelini (2007, p. 27 apud Guimarães 2020, p. 13) elucida:  

As substâncias psicoativas são aquelas que alteram o psiquismo. Diversas 
dessas drogas possuem potencial de abuso, ou seja, são passíveis da 
autoadministração repetida e consequente ocorrência de fenômenos, como 
uso nocivo (padrão de uso de substâncias psicoativas que está causando 
danos à saúde física ou mental), tolerância (necessidade de doses 
crescentes da substância para atingir o efeito desejado), abstinência, 
compulsão para o consumo e a dependência (síndrome composta de 
fenômenos fisiológicos, comportamentais e cognitivos no qual o uso de uma 
substância torna-se prioritário para o indivíduo em relação a outros 
comportamentos que antes tinham maior importância).  
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1.1.3 Classificação Das Substâncias Psicoativas 

         De acordo com Prepara Enfermagem (2018, p. 1), “com frequência, são 

considerados drogas os produtos ilegais, como a maconha, cocaína e crack; porém 

do ponto de vista da saúde, muitas substâncias legalizadas podem ser igualmente 

perigosas como o álcool”.  Diante disso, as drogas podem ser classificadas em: 

depressoras, estimulantes e alucinógenas: 

As drogas depressoras são aquelas que diminuem a atividade mental, 
fazendo com que o cérebro funcione de forma mais lenta, diminuindo assim 
a atenção, concentração, tensão emocional e a capacidade intelectual. São 
elas ansiolíticos, (tranquilizantes), álcool, inalantes (cola), e narcóticos 
(morfina, heroína) (PREPARA ENFERMAGEM, 2018, p. 1).  

 Sobre as drogas estimulantes, Prepara Enfermagem (2018, p. 1) explicita que 

“[...] as drogas estimulantes são as que aumentam a atividade mental, afetando o 

cérebro fazendo com que ele funciona de forma mais acelerado, exemplo: cafeína, 

tabaco, anfetaminas, cocaína e crack”.  

Prepara Enfermagem (2018, p. 1) enfatiza:  

As drogas alucinógenas são substâncias que alteram as percepções, 
exemplo: a LDA, ecstasy. Podemos identificar dois grandes grupos de drogas: 
às lícitas, que são aquelas legalizadas permitidas por leis, o álcool, o tabaco 
e alguns medicamentos e as ilícitas as que não são legalizadas, que não são 
permitidas à compra e venda como o crack, a cocaína, mas de um ponto de 
vista da saúde ambas as drogas vão produzir riscos à saúde. 

  1.2 AS LEGISLAÇÕES BRASILEIRAS 

A lei constitucional de 1988, no art. 196, deixa claro e evidente que: 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988, p. 1). 

No Art. 197,  

São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder 
público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 
controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros 
e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (BRASIL, 1988, p. 
1). 

 Segundo o Art. 198, 

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 
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seguintes diretrizes: (EC n. 29/2000, EC n. 51/2006 e EC n.63/2010 e EC n. 
86/2015);  
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;  
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais; 
III - participação da comunidade (BRASIL, 1988, p. 1).  

De acordo com Barcellos (2018, p. 5),  

Com a Constituição de 1988, insere-se no Brasil uma Política Nacional 
especifica sobre drogas com ênfase na redução da demanda e na oferta de 
drogas. Foi depois da realização da XX Assembleia Geral Especial das 
Nações Unidas, na qual foram discutidos os princípios diretivos para a 
redução da demanda de drogas aderidos pelo Brasil, que as primeiras 
medidas foram tomadas. O então Conselho Federal de Entorpecentes 
(CONFEN) foi transformado no Conselho Nacional Antidrogas (CONAD) e foi 
criada a Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), diretamente vinculada à 
então Casa Militar da Presidência da República. A SENAD foi criada pela 
Medida Provisória n°. 1.669 e pelo Decreto n°. 2.632, de 19 de junho de 1998.  

Com a missão de “[...] coordenar a Política Nacional Antidrogas, por meio da 

articulação e integração entre Governo e sociedade” e como Secretaria Executiva do 

Conselho Nacional Antidrogas, coube esta SENAD mobilizar os diversos atores en-

volvidos com o tema para a criação da política brasileira. Assim, em 2002, por meio 

do Decreto Presidencial n°. 4.345, de 26 de agosto de 2002, institui-se a Política Na-

cional Antidrogas – PNAD (BARCELLOS, 2018, p. 5).  

Barcellos (2018, p. 6) aborda que:   

Em 2003, no início do Governo de Luís Inácio Lula da Silva, emergiu a 
necessidade de construção de uma nova Agenda Nacional para a redução 
da demanda e da oferta de drogas no país que viesse a contemplar três 
pontos principais: a integração das políticas públicas setoriais com a Política 
Nacional antidrogas, visando ampliar o alcance das ações; a 
descentralização das mesmas em nível municipal, permitindo a condução 
local das atividades de redução da demanda, devidamente adaptadas à 
realidade que cada município apresenta; e o estreitamento das relações com 
a sociedade e com a comunidade científica. Ao longo dos primeiros anos de 
existência da Política Nacional Antidrogas, o tema drogas manteve-se em 
pauta, e a necessidade de aprofundamento no assunto também. Assim, foi 
necessário reavaliar atualizar os fundamentos da PNAD, levando em conta 
as transformações sociais, políticas e econômicas pelas quais o país e o 
mundo vinham passando. 

Barcellos (2018, p. 6) declara que “em 2004, foi efetuado o processo de 

realinhamento e atualização da política, por meio da realização de um Seminário 

Internacional de Políticas Públicas sobre Drogas, seis Fóruns Regionais e um Fórum 

Nacional sobre Drogas”. 

 Para Barcellos (2018, p. 6), o seminário internacional de políticas públicas 

sobre drogas conta:  



25 
 

Com ampla participação popular, embasada em dados epidemiológicos 
atualizados e cientificamente fundamentados, a política realinhada passou a 
chamar-se Política Nacional sobre Drogas (PNAD). A PNAD foi aprovada em 
23 de maio de 2005, entrando em vigor em 27 de outubro desse mesmo ano, 
por meio da resolução n° 3/GSIPR/CONAD. Como resultado, o prefixo “anti” 
da Política Nacional Antidrogas foi substituído pelo termo “sobre”, já de 
acordo com as tendências internacionais, com o posicionamento do governo 
e com a nova demanda popular manifestadas ao longo do processo de 
realinhamento da política. A Política Nacional sobre drogas estabelece os 
fundamentos, os objetivos, as diretrizes e as estratégias indispensáveis para 
que os esforços voltados para a redução da demanda e da oferta 
de drogas possam ser conduzidos de forma planejada e articulada. Todo esse 
empenho resultou em amplas e importantes conquistas, refletindo 
transformações históricas na abordagem da questão das drogas.  

Conforme Brasil (2011), com o Decreto Lei de n° 7.508, de 28 de junho de 2011, 

“Regulamentando a Lei de n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 

organização do Sistema Único de Saúde-SUS, o planejamento da saúde, a 

assistência à saúde e a articulação Inter federativa, e dá outras providencias”. 

No Brasil, com a Portaria nº 1.190, de 4 de junho de 2009 e em 2011 o Decreto 

de nº 7.508, de 28 de junho de 2011, “Institui o Plano Emergencial de Ampliação do 

Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e outras Drogas no Sistema Único de 

Saúde - SUS (PEAD 2009-2010) e define suas diretrizes gerais, ações e metas” 

(BRASIL, 2009, p. 1).   

De acordo com o Planalto Nacional é sancionada a Lei de n° 10.216 da Reforma 

Psiquiátrica no Brasil em 6 de abril de 2001, com a qual ficam extintos os tratamentos 

manicomiais que havia até então no país. A Lei n° 10.216 “dispõe sobre a proteção e 

os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 

assistencial em saúde mental” (BRASIL, 2001, p. 1). 

A Lei n° 10.216 explicita sobre: 

Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de 
que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação 
quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, 
nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau de gravidade 
ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra (BRASIL, 2001, 
p. 1). 

Segundo o Art. 1°,  

Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de 
que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação 
quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, 
nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau de gravidade 
ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra. (BRASIL, 2001, 
p. 1).  
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Em conformidade com o Art. 2°,  

Art. 2o Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa 
e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direi-
tos enumerados no parágrafo único deste artigo (BRASIL, 2001, n.p.). 
Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental: 
I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às 
suas necessidades; 
II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de bene-
ficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, 
no trabalho e na comunidade; 
III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; 
IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas; 
V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a ne-
cessidade ou não de sua hospitalização involuntária; 
VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis; 
VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de 
seu tratamento; 
VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos pos-
síveis; 
IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental 
(BRASIL, 2001, p. 1).  

Em 23 de dezembro de 2011, com a portaria GM/MS de nº 3.088, funda-se a 

RAPS- Rede de Atenção Psicossocial, dando referência aos atendimentos à saúde 

mental para que esses sejam mais humanizados na perspectiva da Reforma Psiquiá-

trica Brasileira, ou seja, “[...] o atual modelo de atenção à saúde mental tem como 

respaldo a Lei 10.216 de 2001 entre outros documentos que contribuíram como o 

movimento antimanicomial, visando um tratamento mais humanizado e especializado” 

(ASSUNÇÃO, 2020, p. 4).  

As iniciativas governamentais começaram a ter efetividade em 2002 com a 

Conferência Nacional de Saúde Mental. O Ministério da Saúde implanta o “Programa 

Nacional de Atenção Comunitária Integrada aos Usuários de Álcool e outras Drogas”, 

colocando em evidência o uso abusivo do álcool e outras drogas como uma questão 

de saúde mental (BRASIL, 2004).  

Para os autores Mateus e Mari (2013, p. 21), “no Brasil há participação social 

tanto nas políticas de saúde mental, quanto nos Conselhos e nas Conferências de 

saúde determinada pelo SUS-Sistema Único de Saúde”. 

De acordo com o Brasil (1988, p. 1), “a I Conferência Nacional de Saúde Mental, 

contou com a participação de 176 delegados eleitos nas pré-conferências estaduais e 

demais segmentos representativos da sociedade. Sua estruturação constou de três 

temas básicos, a saber”   

I – Economia, Sociedade e Estado: impactos sobre saúde e doença mental; 
II – Reforma sanitária e reorganização da assistência à saúde mental;  
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III – Cidadania e doença mental: direitos, deveres e Legislação do doente 
mental (BRASIL, 1988, p. 2). 
 

Para Brasil (2001, p. 13), as Conferências Nacionais de Saúde Mental, 

realizadas em 1987, 1992, 2001, representou um marco de grande valia para o SUS 

e à saúde mental na história da reforma psiquiátrica com acesso mais humanizado e 

de controle social. Sobre isso, aponta-se ainda que:   

Não há dúvida de que as Conferências Nacionais de Saúde e Saúde Mental 
têm constituído dispositivos fundamentais de participação, controle social, 
debate e síntese democrática das diretrizes políticas principais e de medidas 
operacionais nestas áreas no País. No campo da saúde mental, as 
Conferências têm tido um papel crucial de dar continuidade ao processo, 
iniciado no Brasil nos anos 70, de crítica ao modelo hospitalocêntrico de 
assistência, e de definir as estratégias e rumos na implementação da 
Reforma Psiquiátrica a partir dos anos 80, em interlocução com aspirações e 
experiências já em implantação em diversos países do mundo. 

Conforme Brasil (2001, p. 13),  

Na I Conferência, realizada em 1987, ficou claramente nomeado o impasse 
do modelo centrado no hospital e predominantemente baseado no modelo 
médico-psiquiátrico, considerado ineficaz e oneroso para os usuários e a 
sociedade, violando os direitos humanos fundamentais. Se as indicações 
aprovadas naquela ocasião para enfrentar este desafio podem ser hoje 
consideradas incompletas, são ainda assim uma referência para as questões 
a serem enfrentadas pela Reforma Psiquiátrica Brasileira. É fundamental 
recordar também que esta I Conferência foi realizada no contexto dos 
princípios e diretrizes da 8ª Conferência Nacional de Saúde, marco histórico 
no campo da saúde e da construção do Sistema Único de Saúde. 

Brasil (2001, p. 14) diz ainda que: 

[...] a II Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada em 1992, já dentro 
de um avanço mais significativo na implementação do SUS, significou uma 
ampla mobilização nas suas diversas etapas municipais, estaduais e 
nacionais, contando também com uma participação expressiva de usuários e 
familiares, pela primeira vez na nossa história. A II Conferência não só pôde 
aprofundar as críticas ao modelo hegemônico, como também formalizou o 
esboço de um novo modelo assistencial, significativamente diverso, não só 
na lógica, conceitos, valores e estrutura da rede de atenção, mas também na 
forma concreta de lidar com as pessoas com a experiência de transtornos 
mentais, a partir de seus direitos de cidadania.   

Brasil (2002, p. 15) explicita que “A III Conferência ocorreu após menos de um 

ano da aprovação da nova Lei Federal de Saúde Mental (Lei n. 10.216, de 06/04/ 

2001)”. 

Nesta III Conferência, já através do seu título, o tema central das discussões 
estava solidamente vinculado ao tema mundial proposto pela Organização 
Mundial da Saúde para o ano de 2001, “Cuidar, sim. Excluir, não”, afirmativo 
de uma ética e de uma direção fundamentais para o campo da atenção 
psiquiátrica e em saúde mental. Por outro lado, encontrava-se também 
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vinculado a um tema local, presente no título, “Efetivando a Reforma 
Psiquiátrica, com Acesso, Qualidade, Humanização e Controle Social”, 
indicativo de sua organicidade com a construção de um Sistema 15 Único de 
Saúde - público, democrático, de amplo acesso, eficaz, construtor de 
cidadania e com controle social (III Conferência Nacional de Saúde Mental, 
Caderno Informativo, 2001). Assim definidos os termos do debate, foram os 
seguintes os subtemas que o organizaram: financiamento; recursos 
humanos; controle social, e acessibilidade, direitos e cidadania (BRASIL, 
2012, p. 15). 

Em 2019, o governo federal sancionou uma nova lei, Lei Nº 13.840, DE 5 de 

junho de 2019, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 

Drogas e as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas e para 

tratar do financiamento das políticas sobre drogas. Esta nova lei tem sido muito 

questionada por profissionais que atuam na área por entenderem que apresenta 

retrocessos no atendimento aos usuários. 

1.3 OS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ÁLCOOL E DE OUTRAS 

DROGAS (CAPS AD) 

Os CAPS vieram para substituir o modelo que se tinha dos hospitais 

psiquiátricos denominados como Manicômios. Na história da psiquiatria, antes de sua 

regulamentação, os usuários de álcool e de outras drogas ou a pessoa que 

apresentasse qualquer transtorno mental, fosse pelo uso abusivo de substâncias ou 

de qualquer outro transtorno mental, eram considerados como loucos, ou seja, 

aqueles que manifestassem qualquer atitude contrária aos padrões de moralidade 

eram encaminhadas ao manicômio para um serviço especializado, geralmente 

hospitais para loucos (FIGUEIREDO, 2019).  

 Boing declara que:  

A constituição dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) insere-se dentro 
das políticas públicas atuais em saúde mental, que privilegiam a transição do 
modelo atual, desguiando como “hospitalocêntrico”, para um novo modelo 
dirigido para a assistência a partir de cuidado em âmbito extra-hospital ar e 
redução de leitos nos hospitais psiquiátricos. O papel estratégico dos CAPS 
na nova organização, além de definir tipos diversos dos CAPS, 
regulamentando os CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS AD, e CAPS Í, sendo 
que a lógica da divisão reside na elaboração de níveis de complexidade de 
acordo com o tamanho da população dos municípios assistidos e as 
modalidades de atendimento geral especializado em álcool e drogas ou 
especializado em cuidados há crianças e adolescentes. Nos CAPS AD, são 
atendidos como parte fundamental de uma rede assistencial que inclui ainda 
serviços ambulatoriais e leitos psiquiátricos em hospitais gerais e a 
designação destas realiza-se congruência com a percepção da necessidade 
da especificação dos cuidados em saúde mental as particularidades da 
população de usuários portadores de transtornos mentais relacionados ao 
uso de substâncias (BOING, 2016, p. 1). 
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1.3.1 O Que São Os CAPS 

Garcia e Fernandes (1017, p. 1) apontam que:  

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é uma Política Pública instituída pela 
Portaria GM/ MS nº 3.088 de 23/12 de 2011. Seu objetivo é possibilitar um 
conjunto das ações no SUS para atendimento às demandas de saúde mental, 
sendo definida a ampliação do acesso à atenção psicossocial em diferentes 
níveis de complexidade e a garantia da articulação e integração dos diferen-
tes pontos de atenção das redes de saúde do território, qualificando o cuidado 
por meio do acolhimento e acompanhamento contínuo. 

De acordo com Brasil (2004), dessa forma foram criadas estratégias, ou seja, 

o acesso ao tratamento do usuário, em uma proposta de redução de danos, visando 

à compreensão e à dinâmica do problema, tendo em vista os direitos desses sujeitos 

e garantindo-lhes a atenção integral, o acesso universal, gratuito, a equidade e o 

controle social em deferência à Lei 10.216/04 e da construção das Redes de Atenção 

Integral em Saúde Mental. 

 Brasil (2015, p. 9) explicita que: 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) nas suas diferentes modalidades 
são pontos de atenção estratégicos da RAPS: serviços de saúde de caráter 
aberto e comunitário constituídos por equipe multiprofissional que atua sob a 
ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com 
sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decor-
rentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em sua área territorial, sejam 
em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial e são 
substitutivos ao modelo asilar.  

“Historicamente, a saúde mental foi marcada pelo clássico modelo psiquiátrico, 

permeado de violência e preconceitos. Com a Rede de Atenção Psicossocial, cons-

truiu-se um novo modelo de cuidado psicossocial que contrastava o modelo existente” 

(SOARES; PEREIRA; LIMA, 2021, p. 1).  

No Brasil, a Política para a Atenção Integral aos Usuários de Álcool e Outras 

Drogas (PAIUAD) foi criada em 2011, articulando-se à Lei nº 10.216/02, a Política de 

Saúde Mental. De acordo com a Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2011, p. 1):  

Art. 1º Fica instituída a Rede de Atenção Psicossocial, cuja finalidade é a cri-
ação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas 
com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso 
de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS).  
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1.3.2 Normativas De Funcionamento 

O CAPS AD segue as diretrizes do Ministério da Saúde, oferecendo 

atendimento diário a pacientes que fazem uso prejudicial de álcool e de outras drogas, 

permitindo o planejamento terapêutico dentro de uma perspectiva individualizada de 

evolução contínua. Essa modalidade de atendimento possibilita intervenções 

precoces, limitando o estigma associado ao tratamento (BRASIL, 2004, p. 1). 

O CAPS AD desenvolve diversas atividades a fim de promover a integração do 

dependente químico na comunidade e sua inserção familiar e social. Para tanto, conta 

com uma equipe multidisciplinar composta por Assistente Social, enfermeiro, médico 

clínico geral, psicólogo, psiquiatra e terapeuta ocupacional. Tais profissionais 

desenvolvem atendimentos individuais, atendimentos em grupo, visitas domiciliares, 

atividades comunitárias de prevenção e cuidado à família. Além disso, também 

oferece condições para o repouso ambulatorial de pacientes que necessitem de 

cuidados e que não demandem atenção clínica hospitalar (BRASIL, 2004, p. 1). 

A equipe técnica é fundamental para a organização do ambiente terapêutico, 

visto que a duração da permanência dos usuários em tratamento no CAPS AD 

depende de muitas variáveis, desde o comprometimento dos usuários até o projeto 

terapêutico traçado e a rede de apoio familiar e social que se pode estabelecer. O 

importante é saber que o CAPS AD não deve ser um lugar que desenvolve a 

dependência do usuário ao seu tratamento por toda a vida. O processo de construção 

dos laços sociais, familiares e comunitários, que vão possibilitar a autonomia, é 

cuidadosamente preparado e ocorrendo de forma gradativa (BRASIL, 2004, p. 1). 

1.3.3 A Atuação Do Serviço Social Nos CAPS AD 

O CAPS AD é um dos espaços de atuação do Serviço Social na saúde mental, 

atuando de acordo com a reforma psiquiátrica, respeitando o usuário, onde se trabalha 

com as práticas orientadas de acordo com seu código de ética (SILVA; OLIVEIRA; 

SOUZA, 2019).  

A Saúde Mental é uma das áreas bem desafiadora para o serviço social, 

exigindo dos profissionais assistentes sociais o conhecimento técnico, postura crítica 

e inovadora e uma compreensão ampla da realidade dos sujeitos sociais a qual 

intervém (SILVA; OLIVEIRA; SOUZA, 2019).  
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É necessário ao assistente social reconhecer seu próprio valor, saber o que 
está fazendo, criar um discurso profissional, publicar ideias, lutar por seus 
princípios, fazer alianças, se expor profissionalmente em Saúde Mental. É 
claro que o profissional de campo precisa contar com a colaboração de seus 
colegas de academia [...] (BISNETO, 2007, p. 145 apud SILVA; OLIVEIRA; 
SOUZA, 2019, p. 2). 

O trabalho do Serviço Social é de grande valia dentro e fora do equipamento, 

pois se trabalha todo o contexto social com os usuários e seus familiares, a nova 

oportunidade de vida e a reinserção Social, vida pessoal e familiar, vida funcional, vida 

econômica, comunitária e espiritual (SILVA; OLIVEIRA; SOUZA, 2019). 

Desta forma a inserção do Serviço Social se faz necessário na vida dos sujeitos 

sociais, intervindo com muito afinco sem pré-conceitos com o intuito de reverter e 

mudar a situação de desigualdade e detectando os múltiplos problemas que advém 

com o uso de substâncias psicoativas e que infelizmente vem afetando cada vês mais 

essa população (SILVA; OLIVEIRA; SOUZA, 2019). 

1.4 COMO A TEMÁTICA SE RELACIONA COM O SERVIÇO SOCIAL 

O Serviço Social é uma profissão regulamentada pela Lei n°8662/1993, que 

insere os profissionais Assistentes Sociais nas políticas públicas, sejam elas privadas 

ou não, para intervir em prol da classe trabalhadora de forma crítica, sem fazer pré-

julgamentos. Assim, suas ações devem ser de acordo com o projeto ético político, 

seguindo as três dimensões constitutivas e baseado nos 11 princípios fundantes da 

profissão (YAZBEK, 2018).  

Seguindo esse pressuposto, o Serviço Social relaciona-se à temática, pois as 

Substâncias Psicoativas, ou melhor, as “drogas”, quando usadas de forma exagerada, 

além de ser prejudicial à saúde dos sujeitos sociais, também ocasionam múltiplas 

expressões da questão social, sendo essas questões problemas sociais, gerando o 

interesse do trabalho do Serviço Social (YAZBEK, 2018).  

No Brasil, as políticas sociais estão relacionadas diretamente às condições 

vivenciadas pelo país em nível econômico, cultural, político e social. Dessa forma, as 

políticas sociais, sejam elas públicas ou não, “São vistas como mecanismos de 

manutenção da força de trabalho, em alguns momentos, outros como conquistas dos 

trabalhadores, ou como doação das elites dominantes, e ainda como instrumento de 

garantia do aumento da riqueza ou dos direitos do cidadão” (PIANA, 2009, p. 23).  

De acordo com Piana (2009, p. 24), “O Serviço Social como profissão inserida 
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na divisão sociotécnica do trabalho, deve ser entendido a partir das configurações 

expressas pelas relações de classe estabelecidas pelo modelo societário, o 

capitalismo”.  

Dessa forma, o Serviço Social como uma das profissões responsáveis pela 
mediação entre Estado, burguesia e classe trabalhadora na implantação e 
implementação das políticas sociais destinadas a enfrentar a “questão social” 
que emergiu na primeira metade do século XIX, com o surgimento do 
pauperismo, na Europa Ocidental é que ganha hoje, novos contornos a partir 
do complexo cenário formado pelos monopólios e pelo ideário neoliberal 
(PIANA 2009, p. 24).    

“O uso/abuso das drogas pode ser relacionado à desigualdade e exclusão so-

cial, estes agravantes podem ser entendidos como causa consequência para o uso 

de álcool e outras drogas” (FARIA; SILVA, 2018, p. 14).  

Da mesma forma,  

O problema de dependência e codependêcia de drogas - compreendida como 
uma predisposição de viver focado no dependente, alienando a si mesmo se 
configura como uma expressão da questão social no cenário contemporâneo 
brasileiro, atingindo diferentes classes sociais, níveis econômicos, 
escolaridade, faixa etária, etc. Portando, em meio à sociabilidade do capital 
permeada de contradições acontece um desfinanciamento das políticas 
públicas, com a introdução do neoliberalismo e assim ocorre um 
sucateamento dessas políticas (FARIA; SILVA, 2018, p. 14). 

1.4.1 Elementos Constitutivos Da Profissão 

O Serviço Social é uma profissão de caráter interventivo, tendo como objeto de 

trabalho a Questão Social e suas múltiplas expressões em diferentes formas, 

ocasionando vários problemas de desigualdade social, política, econômica e cultural 

nos indivíduos, sendo tais problemas advindos do sistema capitalista, que é tão 

desigual (SANTOS, 2020).  

Sousa (2008, p. 2) explicita que “O Serviço Social surge na história como uma 

profissão fundamentalmente interventiva, isto é, que visa produzir mudanças no 

cotidiano da vida social das populações atendidas – os usuários do Serviço Social”. 

Nesse sentido, a dimensão prática (técnico-operativa) torna-se objeto de análise no 

âmbito da profissão e matéria-prima do Serviço Social.  

No momento de sua emergência, o Serviço Social atua nas políticas sociais 
com funções meramente executivas, também chamadas de funções 
terminais. A concepção e o planejamento das políticas sociais ficavam ao 
cargo de outras categorias profissionais e dos agentes governamentais – ao 
Serviço Social cabia apenas executá-las, na relação direta com os 
“indivíduos, grupos e comunidades” que de algum modo eram atendidos 
pelos serviços sociais públicos. Temos aqui a clássica separação entre 
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trabalho intelectual (quem pensa as políticas sociais) e trabalho manual 
(quem executa as políticas sociais). Nesta analogia, ao Assistente Social 
caberia a tarefa do “trabalho manual” (SOUSA, 2008, p. 3). 

 O serviço social se insere na divisão social e técnica do trabalho e é uma das 

poucas profissões que possui um projeto ético-político regulamentado pela Lei n° 8662 

de 07 de junho de 1993, aprimorada pelo Código de Ética aprovado pela resolução do 

CFESS nº 273, de 13 de março de 1993 (BRASIL, 1993).  

 Trindade (2017, p. 12) expõe que: 

Nos anos 1930, o Serviço Social institucionaliza-se no Brasil num contexto de 
intensa agudização das refrações da questão social, considerada por Iama-
moto (2008) a base de justificação da profissão e entendida pela autora como 
as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operá-
ria e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo o reconheci-
mento como classe por parte do empresariado e do Estado.  Trata-se de ma-
nifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e 
a burguesia, a qual passa a exigir novas formas de intervenção para além da 
caridade e repressão. O Estado era chamado a intervir, porém, diante de sua 
incapacidade de implementar políticas sociais eficazes, respondia às reivin-
dicações do proletariado com repressão policial.   

“Na década de 1930, período em que o Brasil passava por intenso processo de 

industrialização, a violência estatal representava o mais eficiente instrumento de ma-

nutenção da ordem necessária à acumulação capitalista” (TRINDADE, 2017, p. 12), 

declara, ainda, que a sobrevivência do trabalhador nesse período dependia exclusi-

vamente de sua força de trabalho e se vinculava ao mercado dominado pelo capital e 

que: 

[...] o operariado inexoravelmente sucumbia à exploração desmedida dos ca-
pitalistas, que afetava, inclusive, sua capacidade vital. Com efeito, a popula-
ção trabalhadora vivia em condições subumanas, amontoando-se em bairros 
insalubres, sem água, saneamento básico e luz. O poder aquisitivo dos salá-
rios era ínfimo, de modo que, mesmo com o trabalho extenuante de todos os 
membros da família, a renda obtida era insuficiente para a sua subsistência. 
Tamanha exploração ensejou a organização do proletariado na luta em prol 
de melhores condições de trabalho e pela defesa de uma vida mais digna, o 
que configurava ameaça aos valores mais sagrados da sociedade burguesa: 
a moral, a religião e a ordem pública. Este cenário exigia, portanto, a conten-
ção das reivindicações operárias e o controle social da exploração da força 
de trabalho. É no âmbito desse processo histórico que estão fincadas as raí-
zes do Serviço Social brasileiro. Sua intervenção à época do surgimento, con-
tudo, não se baseava em medidas emanadas do Estado, mas, como dito, da 
iniciativa particular de grupos e frações de classe que se manifestavam, prin-
cipalmente, por intermédio da Igreja Católica. A partir dos anos 1940, o con-
servadorismo católico da profissão aproxima-se do Serviço Social norte-ame-
ricano e suas propostas de trabalho, permeadas pelo caráter da teoria social 
positivista, cuja concepção pressupõe uma sociedade regulada por leis natu-
rais invariáveis, que independem da vontade e da ação humana. Tal influên-
cia positivista, que orientava a prática profissional para a individualização dos 
problemas sociais, foi responsável pelo monolitismo teórico do Serviço Social 
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brasileiro que imperou até a década de 1960. Como se percebe, havia, frente 
às refrações da “questão social”, um trato individualizante e despido de qual-
quer leitura crítica da raiz que engendra a manifestação dos antagonismos 
de classe (TRINDADE, 2017, p. 12).  

Para Sant’anna (2020), o “Serviço Social surge no Brasil demasiadamente 

interligado com articulação com a história dos processos econômicos, das classes e 

das próprias ciências sociais, bem como, pelos setores políticos, social e religioso”. 

Elucida esse processo, afirmando que: 

O Serviço Social nascido por influência direta da Igreja Católica, em âmbito 
de formação, prática e discurso de seus agentes, tinha como suporte 
filosófico o neotomismo. (...) Os primeiros Assistentes Sociais formados no 
Brasil em 1936 atuavam na mudana de hábitos das famílias e das pessoas, 
na perspectiva de melhorar comportamentos, condições de higiene, à moral 
e à sua inserção na ordem social, Pois sua função enquanto profissão para 
classe burguesa deve seguir na direção de amenizar conflitos, uma vez que 
“se alicerça tanto no processo conservador de manutenção da ordem como 
no processo renovador [...] de mudança do comportamento em função das 
normas de higiene social, controle biopsíquico, recuperação dos indivíduos 
(Peliizer, p.17 apud SANT’ANNA, 2020, p. 3).   

Nesse período, o Serviço Social se assemelha muito às escolas europeias no 

sentido de servir o sistema capitalista já presente para responder às causas sociais. 

“O currículo do ensino do Serviço Social predominava disciplinas vinculadas à saúde 

e com ênfase na legislação social. Predominava a prática com casos, e com tarefas 

de aconselhamentos e de consolo” (SANT’ANNA, 2020, p. 3).  

O autor aponta, ainda: 

Para realizar a tarefa que se propõe na ajuda da restauração da ordem social 
cristã, o Serviço Social não pode ter uma postura neutra na formação dos 
futuros assistentes sociais. E o serviço social, nessa época, não esconde e 
nem camufla sua postura, ao contrário, encontra formas pedagógicas ou 
técnicas de fazer com que a ideologia assumida seja comunicada aos alunos. 
Para isso, um dos requisitos era de que o corpo docente assumisse a doutrina 
social católica (...). (Aguiar, p. 47 apud SANT’ANNA, 2020, p. 4). 

Para Sant’anna (2020, p. 4), “O Serviço Social surge da iniciativa de grupos e 

frações de classes dominantes, que obtinham o apoio da Igreja Católica”.  

O Serviço Social aparece como uma das formas mobilizadoras para a 
formação doutrinária e para um aprofundamento sobre os problemas sociais 
de militantes, com o objetivo de soerguimento moral da família operária, 
atuando preferencialmente com mulheres e crianças. Através de uma ação 
individualizadora entre as “massas atomizadas social e moralmente”, 
buscando estabelecer um contraponto às influências anarco-sindicalista no 
proletariado urbano. A população urbana no Brasil se torna numerosa devido 
ao grande êxodo rural, ocasionado principalmente pela grave crise de 1929 
que trouxe fortes impactos para a economia brasileira que era fortemente 
sustentada pela produção do café. Os Estados Unidos e países da Europa 
que estavam “quebrados” pós crise de 1929 e até mesmo pela 1° Guerra 
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Mundial não puderam mais importar o café brasileiro ocasionando um grande 
colapso e crise no Brasil (SANT’ANNA, 2020, p. 4).  

 Sousa (2008) indaga que:  

Desde o período em que o Serviço Social ainda fundava sua base de 
legitimidade na esfera religiosa, passando pela sua profissionalização e os 
momentos históricos que a constituíram, a dimensão técnica-instrumental 
sempre teve um lugar de destaque, seja do ponto de vista do afirmar 
deliberadamente a necessidade de consolidação de um instrumental técnico-
operativo “específico” do Serviço Social (falamos aqui em especial da tradição 
norte-americana, que teve forte influência sobre o Serviço Social brasileiro, 
sobretudo entre os anos 40 e 60), seja no sentido de afirmar o Serviço Social 
como um conjunto de técnicas e instrumentais – em outras palavras, uma 
tecnologia social1 . Em outros momentos, no sentido de atribuir à 
instrumentalidade do Serviço Social um estatuto de subalternidade diante das 
demais dimensões s que compõem a dimensão histórica da profissão 
(SOUSA, 2008, p. 2).  

Silva (2017) destaca que, no Brasil e na América Latina, Desenvolvimento de 

Comunidade, orientados por noções de doenças sociais, anormalidade e também a 

necessidade de equilibrar os pontos de estrangulamento social, essas práticas dos 

profissionais evoluíram posteriormente para as ideias de subdesenvolvimento e de 

atraso econômico. 

Na década de 1960 a 1970, o Serviço Social foi se adequando ao atendimento 

das exigências postas à profissão após 64: “[...] de um cariz tecnocrático, inserindo-a 

numa moldura teórica e metodológica exigida pela racionalidade burocrática das re-

formas promovidas pelo Estado ditatorial” (NETTO, 2009, p. 1). 

Para Portes (2017, p. 4), “Na conjuntura do final de 1960, estendendo-se nas 

décadas subsequentes, a profissão foi objeto de análise e reflexão, explicitando seu 

vínculo com a proposta desenvolvimentista e problematizando seu referencial teórico-

metodológico”. 

 Portes (2017, p. 4) afirma: 

Assim, em fins da década de 1970 e início da de 1980, a formação profissio-
nal do assistente social passou a ser questionada, iniciando um ciclo de de-
bates sobre a questão. Esse período representou um marco histórico signifi-
cativo para o Serviço Social brasileiro, uma vez que explicita a construção de 
um processo de “revisão profissional”, tanto no âmbito da formação quanto 
do exercício profissional, entrelaçado à conjuntura socioeconômica e política 
brasileira, que incide, diretamente, nos processos organizativos e formativos 
dos assistentes sociais, no contexto de Ditadura Militar. A proposta de reforma 
curricular que se iniciou em 1978 e culminou no currículo de 1982 significou 
um avanço para o processo formativo na medida em que buscou romper com 
a perspectiva de análise predominante no Serviço Social, a-classista e a-his-
tórica, tomando como referência a realidade social. Carvalho, Bonetti e Iama-
moto (1984) consideram que este projeto de formação, que vai se forjando, 
precisa assumir uma direção social vinculada aos interesses coletivos das 
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classes subalternas. No clamor do período de efervescência política, o currí-
culo de 1982 do curso de Serviço Social foi aprovado como fruto de um pro-
cesso de revisão curricular promovido pela então Abess, em 1979, tendo 
como marco a XXI Convenção Nacional da Abess. Dessa forma, ficou esta-
belecido, para implantação do novo currículo em todas as unidades de en-
sino, o prazo máximo de agosto de 1984. 

Para Portes (2017, p. 4), “Questionaram-se as diretrizes da formação profissi-

onal, seus objetivos e conteúdo, a estrutura curricular, os estágios e a supervisão. 

Esse processo teve como respaldo a organização política da categoria profissional”. 

Portes (2017, p. 5) declara igualmente:  

Este currículo traduziu o movimento de apreensão do significado sócio histó-
rico da profissão, vinculando o exercício profissional a uma perspectiva de 
transformação da realidade. Categorias como conscientização, organização 
e mobilização das classes populares foram inseridas nos ementários e na 
organização curricular como um todo, na tentativa de superar o marco das 
clássicas metas de assistência e promoção [...] A crítica mais contundente 
proferida por essa proposta curricular foi à suposta neutralidade profissional. 

Nesse sentido, “houve um compromisso com a transformação da realidade so-

cial ao reconhecer a contradição e a luta de classes como categorias estruturantes 

dessa realidade” (PORTES, 2017, p. 5).  

Abess (1997, p. 63 apud PORTES, 2017, p. 6) manifesta que:  

Além disso, o mito da neutralidade profissional foi questionado, dando densi-
dade à formação política dos assistentes sociais ao considerar que era pre-
ciso investir na formação teórica e metodológica dos profissionais, superando 
o tecnicismo e a racionalidade instrumental que permearam a preparação e 
qualificação até os anos 1980. Em que pese todos os avanços e conquistas 
construídas com o currículo de 1982, no esforço de se romper com o Serviço 
Social tradicional, as análises tecidas de sua implantação e alcance social e 
político na formação profissional indicam que o mesmo não conseguiu mate-
rializar as premissas analíticas e metodológicas que tinha proposto. Por isso, 
a revisão curricular não se esgotou, mesmo com a definição e implantação 
do novo currículo de 1982, uma vez que o processo de avaliação e acompa-
nhamento da implantação sempre buscou responder aos desafios que se 
apresentaram para o ensino do Serviço Social. A década de 1990 representa 
um momento de redesenho para a compreensão, direção e organização pe-
dagógica da formação profissional em Serviço Social no Brasil, expressando 
uma síntese dos debates, problematizações e pesquisas que foram sendo 
construídas no e pelo percurso da categoria profissional e das entidades re-
presentativas da profissão. As diretrizes curriculares, construídas em 1996, 
expressam a defesa de um novo projeto de formação profissional na afirma-
ção das “dimensões interventivas e investigativas como princípios formativos 
e condição central da formação profissional e da relação teoria-realidade”.  

A partir de 1996, é implantada “uma nova lógica curricular com base na articu-

lação de um conjunto de conhecimentos indissociáveis que se traduzem em núcleos 

de fundamentação, constitutivos da formação profissional” (ABESS, 1997, p. 63 apud 

PORTES, 2017, p. 14).  
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Já Carneiro (2013, n.p.) explicita que: 

A partir dos anos de 1990, o contexto brasileiro apresentava transformações 
advindas da reestruturação produtiva, em que foram introduzidas novas for-
mas de produção e de organização no mundo do trabalho, em decorrência, 
apresentou-se aumento considerável dos serviços, com a consequente inser-
ção dos trabalhadores neste ramo e a diminuição dos operários nas indús-
trias. Fato que gerou questionamentos sobre a centralidade do trabalho. Con-
sequentemente, no meio teórico, especialmente do Serviço Social, houve 
muita inquietação: havia necessidade de se afirmar essa centralidade do tra-
balho. Contexto apropriado e fértil, para as produções teóricas que procura-
vam sedimentar e confirmar tal centralidade, agora discutindo a relação tra-
balho X questão social, pontuando-a como um dos eixos centrais teóricos do 
Serviço Social. O olhar da profissão do S. Social para este tema era justifi-
cado e argumentado, pelos teóricos, que, diante da ofensiva do capital sobre 
o trabalho no neoliberalismo e as transformações na esfera produtiva, a me-
lhor estratégia de enfrentamento dessa nova aurora era considerar a profis-
são como trabalho. Creio que, nesse caso, a categoria trabalho seria “apa-
rentemente” (aspas nossas) considerada como trabalho na concepção mar-
xiana do termo:” trabalho como fundante do ser social. [...] que transforma a 
natureza, constituindo-se a determinação ontológica mais decisiva do ser so-
cial, que na medida em que, modifica o mundo natural ao mesmo tempo 
transforma-se a si mesmo, resultando na criação contínua de novas possibi-
lidades e necessidades. 

No Código de Ética Profissional, o assistente social possui 11 princípios 

fundamentais orientadores de sua prática profissional, contendo suas competências, 

direitos, responsabilidades, deveres, o que pode ou não fazer, dando-lhe todo um 

suporte ao trabalho, envolvendo também sigilo profissional e expondo as penalidades 

que poderá sofrer se não atribuir ao que está posto no código de ética do/a assistente 

social (BARROCO; TERRA, 2014).  

Iamamoto (2008, p. 77 apud DINIZ, 2017, p. 8) aponta que:  

O Código de Ética nos indica um rumo ético-político, um horizonte para o 
exercício profissional. O desafio é a materialização dos princípios éticos na 
cotidianidade do trabalho, evitando que se transformem em indicativos 
abstratos, deslocados do processo social. Afirma, como valor ético central, o 
compromisso com a parceria inseparável, a liberdade. Implica a autonomia, 
emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais, o que tem 
repercussões efetivas nas formas de realização do trabalho profissional e nos 
rumos a ele impressos. 

De acordo com Diniz (2017, p. 8) “a grande missão para a categoria profissional 

é não permitir que os princípios apregoados no código do Serviço Social se resumam 

ao âmbito abstrato”.  

Diniz (2017, p. 8) explicita ainda que:  

Frente a um presente e futuro de ataque direto as políticas públicas, o 
imperativo é reforçado para que em conjunto com a classe que sobrevive do 
trabalho, os assistentes sociais construam juntos estratégias de 
enfrentamento. [...] O maior desafio para a efetivação do projeto é tornar o 
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mesmo um guia para a prática profissional, sendo necessário integrar o deve 
ser com sua implementação na prática dos assistentes sociais.  

O Serviço Social contou com cinco códigos de ética nos respectivos anos: 

1947, 1965, 1975, 1986 e, o mais recente que orienta até hoje, 1993 (DINIZ, 2017).  

Para Silveira (2019, p. 7), “no que tange ao Serviço Social, o diferente momento 

histórico incide sobre o processo de formação profissional e, consequentemente, 

sobre o trabalho profissional”.  

Oliveira e Chaves (2017, p. 9) explicitam que:  

Em 1967 foi realizado o Seminário de Araxá, primeiro de uma série, que terá 
lugar a partir desse momento e que vai culminar com o que, em Serviço 
Social, convencionou-se chamar de “Movimento de Reconceituação”. Esses 
seminários foram promovidos pelo Centro Brasileiro de Cooperação e 
Intercâmbios de Serviços Sociais (CBCISS). O documento resultante desse 
primeiro seminário representa um esforço no sentido de elaboração de uma 
teoria do Serviço Social, ou seja, indicar seus objetivos, suas funções e a 
adequação da metodologia às funções. Os elementos consubstanciados 
nesse seminário destacam ainda a promoção humana e a conscientização 
como fundamentos que devem orientar o desenvolvimento no seu sentido 
global. Apesar da tentativa de redefinir a profissão, permanece, como 
posteriormente indica Netto, a presença do tradicional nas novas 
perspectivas. E, segundo ele, os princípios e postulados “derivam 
diretamente do neotomismo, com o seu eticismo inteiramente abstrato e a-
histórico'. 

“Em relação ao seminário de Teresópolis, segundo analistas desses encontros, 

houve uma preparação prévia através de documentos, cuja temática se centralizava 

na metodologia” (OLIVEIRA; CHAVES, 2017, p. 10). 

Os autores Oliveira e Chaves (2017, p. 10) indagam ainda que:  

Esse seminário, no entanto, veio a corroborar mais as questões relacionadas 
ao eixo filosófico — neotomista e metodológico — positivista/funcionalista. 
Nessa perspectiva, houve a integração da ação do Serviço Social no 
processo de desenvolvimento brasileiro, com uma proposta de 
operacionalização técnica a favor do modelo socioeconômico vigente no país. 

Na década de 1990, ocorreu um grande avanço para o Serviço Social conforme 

aponta Sant’nna (2020) em três dimensões. “Na dimensão ético-político, na dimensão 

teórico-metodológica, código de ética de 1993 e na ampliação da teoria marxista. Já 

na dimensão técnico – operativo foram conquistados direitos e deveres do Assistente 

Social consolidados no código de ética de 1993” (SANT’NNA, 2020, p. 2).  

Sousa (2008, p. 3) manifesta que: “assim, essa dicotomia foi superada no 

âmbito profissional, e tal conquista encontra-se expressa no Art. 4º, Inciso II da Lei de 

Regulamentação da Profissão (Lei nº 8662 de 07/06/1993)”.  



39 
 

Art.4º.São competências do Assistente Social: II. elaborar, coordenar, 
executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de 
atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil (CFESS, 2002, 
p. 17 apud SOUSA, 2008, p. 3).  

Sousa (2008, p. 4), após realizar uma análise dos desafios colocados ao 

Serviço Social atualmente, apontou três dimensões que devem ser do domínio do 

Assistente Social: 

Competência ético-política – o Assistente Social não é um profissional 
“neutro”. Sua prática se realiza no marco das relações de poder e de forças 
sociais da sociedade capitalista – relações essas que são contraditórias. 
Assim, é fundamental que o profissional tenha um posicionamento político 
frente às questões que aparecem na realidade social, para que possa ter 
clareza de qual é a direção social da sua prática. Isso implica em assumir 
valores ético-morais que sustentam a sua prática – valores esses que estão 
expressos no Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais 
(Resolução CFAS nº 273/93), e que assumem claramente uma postura 
profissional de articular; Competência teórico-metodológica – o profissional 
deve ser qualificado para conhecer a realidade social, política, econômica e 
cultural com a qual trabalha. Para isso, faz-se necessário um intenso rigor 
teórico e metodológico, que lhe permita enxergar a dinâmica da sociedade 
para além dos fenômenos aparentes, buscando apreender sua essência, seu 
movimento e as possibilidades de construção de novas possibilidades 
profissionais; Competência técnico-operativa – o profissional deve conhecer, 
se apropriar, e sobretudo, criar um conjunto de habilidades técnicas que 
permitam ao mesmo desenvolver as ações profissionais junto à população 
usuária e às instituições contratantes (Estado, empresas, Organizações Não-
governamentais, fundações, autarquias etc.), garantindo assim uma inserção 
qualificada no mercado de trabalho, que responda às demandas colocadas 
tanto pelos empregadores, quanto pelos objetivos estabelecidos pelos 
profissionais e pela dinâmica da realidade social. 

“Essas três dimensões de competências nunca podem ser desenvolvidas 

separadamente – caso contrário, cairemos nas armadilhas da fragmentação e da 

despolitização, tão presentes no passado histórico do Serviço Social” (CARVALHO; 

IAMAMOTO, 2005 apud SOUSA, 2008, p. 4).  

1.4.2 As Orientações Do Conselho Federal De Serviço Social Para Os 

Assistentes Sociais    

Em 2019, no dia 5 de junho, foi publicado a nova Lei de N° 13.840, que modifica 

partes da Lei de N°11.343/2006, contribuindo assim para a organização do Sistema 

Nacional de Políticas sobre Drogas (SISNAD) (MOREIRA, 2019). “A referida lei 

determina e orienta as ações de prevenção e repressão ao uso e abuso de 

drogas/substâncias psicoativas” (MOREIRA, 2019, p. 1).  

Moreira (2019, p. 1) atenta sobre a “importância de relembrar que, após a 
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aprovação dessa lei, temos presenciado um aumento exponencial do encarceramento 

da população mais pobre deste país, principalmente com a argumentação no art. 28, 

que determina” conforme se mostra a seguir:  

Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, 
para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - 
advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à 
comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso 
educativo (BRASIL, 2006 apud MOREIRA, 2019, p. 1).  

 Moreira (2019, p. 1) esclarece igualmente: 

Apesar de a lei não determinar o aprisionamento dos/as usuários/as de 
substâncias psicoativas, esse artigo tem servido para encarceramento, desde 
o/a traficante até os/as usuários/as eventuais que são pegos pela polícia com 
alguma quantidade. Em 2005, o número de presidiários cumprindo pena por 
questões relacionadas ao uso de substâncias psicoativas era de 8,7% e, após 
a aprovação da lei, aumentou para 32,6%3. Hoje o Brasil encontra-se na 
terceira posição dos países com maior número de população carcerária, 
ficando atrás somente dos Estados Unidos e China.  

No Brasil, em 2018, conforme o relatório do Conselho Federal de Serviço 

Social- CFESS e a inserção de  Assistentes Sociais na Comunidade Terapêutica, 

constatou-se que nessas comunidades se reforça a incumbência pessoal, inculpando 

o uso das substâncias em conjunto aos valores cristãos, contudo alicerçado com a 

proibição “a exploração da força de trabalho, enfatizando as práticas de autoajuda e 

disciplina, pautadas somente no tratamento da abstinência” (MAGELA, 2019, p. 11).  

Em relação a essa questão, aponta-se ainda:  

O relatório, publicado em 2018, apresenta diversas violações dos direitos de 
usuários/as, tais como: tratamentos sob a égide da religiosidade obrigando a 
participação de internos em aulas religiosas, cultos, orações, leituras da Bíblia 
e grupos de espiritualidade; o isolamento como estratégia de tratamento por 
alguns meses: a adoção de abstinência, práticas de autoajuda, moralização 
de comportamentos; a submissão dos/as usuários/as ao trabalho obrigatório 
e sem remuneração, chamada de laborterapia, que não encontra qualquer 
amparo em pesquisas na área da saúde de reconheçam sua pertinência 
como terapia válida, entre outros (CFESS MANIFESTA, 2019 apud MAGELA, 
2019, p. 11).  

Magela (2019, p. 12) argumenta:  

O desdobramento da responsabilização individual leva muitas vezes à 
responsabilização familiar. Diante do desespero dessas famílias – e a 
ausência de respostas via políticas públicas – as mesmas acabam 
considerando a internação compulsória como a única alternativa viável de 
tratamento da dependência e do uso abusivo. Devemos reconhecer e afirmar 
a defesa do tratamento dos indivíduos que fazem uso abusivo via políticas 
públicas de responsabilidade do Estado. Nessa direção, possibilitando a 
garantia e viabilização de direitos – tanto dos usuários de psicoativos quanto 
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de suas famílias – na contramão de políticas de repressão que visam 
combater o uso. 

A mesma autora indaga que “o Estado deveria ser o maior responsável na 

garantia e efetivação da proteção social aos indivíduos e suas famílias” (2019, p. 12).  

“[...] que, não devemos responsabilizá-las pelos estigmas sociais, relacionados 

ao modo de produção ao qual estamos inseridos, assim como, o uso abusivo das 

drogas e a violência intrafamiliar” (MAGELA, 2019, p. 12).  

Acrescenta-se, no mesmo sentido: “No entanto, o Estado conta inclusive 

formalmente com a família na garantia da proteção social, por isso devemos 

permanecer atentos a tendência cômoda de culpabilizar as famílias e os seus 

membros usuários de psicoativos” (MAGELA, 2019, p. 12).  

 Para Magela (2019, p. 12) “Tal lógica vai na contramão de uma leitura de 

totalidade, na qual a realidade em que estão inseridos é perpassada por contradições 

e particularidades vivenciadas por cada indivíduo em suas realidades”. 

Magela (2019, p. 12) atenta que:  

[...] o uso de psicoativos nos diferentes padrões de consumo se realiza pela 
existência material e pela escolha dos indivíduos sociais diante delas. 
Reiteramos, portanto, que o tratamento para os indivíduos que sofrem com o 
abuso e com a dependência, deve ser garantido no Sistema Único de Saúde 
(SUS), e nos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD), 
nos hospitais gerais e nos consultórios de rua, explicitado na lei n° 
10.216/2001 da Reforma Psiquiátrica brasileira.  
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

           A monografia em questão elaborou-se referendada por pesquisa bibliográfica 

em livros, artigos, teses e dissertações que tratam da temática e da pesquisa 

documental de leis, regulamentações as quais envolvem os temas de substâncias 

psicoativas e sua relação com o serviço social. 

          Este capítulo, especificamente, descreve as considerações metodológicas que 

permearam a pesquisa que embasa a presente Monografia. Assim, apresenta o 

método e os procedimentos adotados na pesquisa. 

 

2.1 MÉTODO E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

  

A monografia toma por suporte a pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. 

De acordo com Gerhardt e Silveira: 

A pesquisa é a atividade nuclear da Ciência. Ela possibilita uma aproximação 
e um entendimento da realidade a investigar. A pesquisa é um processo 
permanentemente inacabado. Processa-se por meio de aproximações 
sucessivas da realidade, fornecendo-nos subsídios para uma intervenção no 
real (2009, p. 6).  

 “A pesquisa científica é o resultado de um inquérito ou exame minucioso, 

realizado com o objetivo de resolver um problema, recorrendo a procedimentos 

científicos” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 6). 

Gerhardt e Silveira (2009, p. 6) atentam ainda que a “pesquisa como sendo a 

inquisição, o procedimento sistemático e intensivo, que tem por objetivo descobrir e 

interpretar os fatos que estão inseridos em uma determinada realidade”. 

No desenvolvimento da monografia, a pesquisa aplicada foi tanto qualitativa 

quanto quantitativa, uma vez que ambas podem ser complementares à pesquisa 

científica. Tal combinação se torna relevante em vários aspectos, pois enriquece a 

análises dos dados a ser pesquisados.  

Para Gatti, tanto o método quantitativo quanto o qualitativo são combinações 

essenciais uma vez que: 

Os métodos de análise de dados que se traduzem por números podem ser 
muito úteis na compreensão de diversos problemas educacionais. Mais 
ainda, a combinação deste tipo de dados com dados oriundos de 
metodologias qualitativas, podem vir a enriquecer a compreensão de eventos, 
fatos, processos (2004, p. 1).  
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Ainda para Gatti (2004, p. 1), “As duas abordagens demandam, no entanto, o 

esforço de reflexão do pesquisador para dar sentido ao material levantado e 

analisado”.  

Nesse sentido, o método de pesquisa quantitativa vem apoiado pela pesquisa 

qualitativa e reciprocamente, proporcionando um método estrutural do caso a ser 

investigado em análise processual mediante métodos qualitativos e quantitativos 

(GATTI, 2004, p. 1). 

Na coleta de dados, utilizou-se questionário, que, para Chagas (2000, p.1), é:  

Tão somente um conjunto de questões, feito para gerar os dados necessários 
para se atingir os objetivos do projeto. Embora o mesmo autor afirme que 
nem todos os projetos de pesquisa utilizam essa forma de instrumento de 
coleta de dados, o questionário é muito importante na pesquisa científica, 
especialmente nas ciências sociais.  

Chagas (2000, p. 1) aponta que:  

Construir questionários não é uma tarefa fácil e que aplicar tempo e esforço 
adequados para a construção do questionário é uma necessidade, um fator 
de diferenciação favorável. Não existe uma metodologia padrão para o 
projeto de questionários, porém existem recomendações de diversos autores 
com relação a essa importante tarefa no processo de pesquisa científica. 

Também foi utilizada entrevista, 

A entrevista como coleta de dados sobre um determinado tema científico é a 
técnica mais utilizada no processo de trabalho de campo. Através dela os 
pesquisadores buscam obter informações, ou seja, coletar dados objetivos e 
subjetivos. Os dados objetivos podem ser obtidos também através de fontes 
secundárias tais como: censos, estatísticas, etc. Já os dados subjetivos só 
poderão ser obtidos através da entrevista, pois que, eles se relacionam com 

os valores, às atitudes e às opiniões dos sujeitos entrevistados (BONI; 

QUARESMA, 2005, p.  4).  

Como procedimentos da pesquisa, aponta-se: 

  Revisão bibliográfica e construção das primeiras categorias teóricas 

que respaldaram as análises; 

 Identificação da instituição e da solicitação de permissão para a 

realização da pesquisa; 

 Elaboração dos questionários para assistente social e usuários com 

respectivos termos de consentimento; 

 Reuniões constantes entre acadêmica e professor orientador; 

 Obtenção de dados de acordo com o estabelecido nos objetivos; 
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 Seleção, análise e interpretação dos dados;  

 Elaboração de sínteses. 

A pergunta norteadora desta monografia assim se formula: como se dá a 

intervenção do assistente social no CAPS AD de Caçador /SC com jovens e adultos 

que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas?       

 Referente aos objetivos, o Geral propôs-se a analisar como se dá a intervenção 

do assistente social no CAPS AD de CAÇADOR/SC, com jovens e adultos que fazem 

uso abusivo de substâncias psicoativas. 

 Já os objetivos específicos propuseram-se a: caracterizar o CAPS AD de 

Caçador/SC; descrever qual o papel do assistente social no CAPS AD/Caçador, como 

concebe o serviço social, quais as intervenções realizadas pelo assistente social, 

quais os instrumentais técnico operativos utilizados em sua intervenção; estabelecer 

o perfil dos usuários, através de amostragem; identificar como é o cotidiano do 

usuário; identificar como é a acolhida pelos profissionais; identificar a visão dos 

usuários sobre a acolhida pela assistente social; identificar o usuário e suas relações 

pessoais; identificar que tipo de drogas utilizam; identificar quais os motivos que levam 

os jovens e adultos a fazerem o uso abusivo de substâncias psicoativas; identificar 

qual a resolutividade do trabalho do assistente social. 

Quanto ao universo da pesquisa, contou-se com assistente social atuante no 

CAPS AD e jovens e adultos usuários. A partir desse contexto, para a coleta de dados, 

utilizaram-se os dados institucionais, questionário para assistente social e 

questionário para usuários de acordo com o estabelecido nos objetivos. Esse 

procedimento foi analisado através do tratamento estatístico dos dados coletados com 

análise qualitativa. 

 

2.2 O LÓCUS DA PESQUISA: CAPS AD/CAÇADOR 

  

Sobre o lócus da pesquisa, ou seja, CAPS AD/ CAÇADOR, esse localiza-se à 

Rua Jose Bonifácio n° 263 no Bairro Vila Paraiso, funcionando de segunda a sexta-

feira.  

De acordo com o Plano de Trabalho da Intervenção do Assistente Social, 

quando o usuário chega até a unidade: 

Para receber atendimento no CAPS o paciente pode procurar uma unidade 
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por livre e espontânea vontade, ou ele pode ser encaminhado pela Estratégia 
Saúde da Família ou alguma outra instituição. Ao chegar, o paciente é 
analisado pelo profissional de plantão, para entender o quadro clínico que ele 
se encontra. Cada paciente possui um Terapeuta de Referência, 
acompanhando o caso, e assim criando uma relação de confiança importante 
para esses tipos de pacientes. O Terapeuta é responsável por realizar o 
Projeto Terapêutico Singular (PTS), que são uma série de atividades e 
terapias do paciente dentro do CAPS, como por exemplo, sessões de 
psicoterapia, consultas médicas, oficinas terapêuticas, entre outras 
atividades. O paciente deve iniciar seu tratamento no modo intensivo, e 
conforme tenha melhoras significativas no seu quadro clínico deve migrar 

para o semi-intensivo e posteriormente, não-intensivo (CAPS AD, [2019?], 
p. 2).  

De acordo com o Projeto Terapêutico do CAPS II, fornecido pela instituição 

aponta-se que: 

A constituição dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) insere-se dentro 
das políticas públicas atuais em saúde mental que privilegiam a transição do 
modelo atual, designado como “hospitalocêntrico”, para um novo modelo 
dirigido para a assistência a partir de cuidados em âmbito extra-hospitalar e 

redução do número de leitos nos hospitais psiquiátricos (CAPS AD, 
[2016?], p. 1).  

Esse mesmo documento, ou seja, Projeto Terapêutico CAPS II, esclarece: 

Os CAPS são os instrumentos centrais na proposta de reforma da assistência 
psiquiátrica no Brasil. A sua regulamentação foi realizada a partir da Portaria 
336/GM de 10 de fevereiro de 2002 (vide anexo) que dispõe sobre o papel 
estratégico dos CAPS na nova organização, além de definir tipos diversos de 
CAPS. Foram assim regulamentados os CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS 
ad e CAPS i, sendo que a lógica da divisão reside na alocação de níveis de 
complexidade de acordo com o tamanho da população dos municípios 
assistidos e as modalidades de atendimento geral, especializado em álcool e 

drogas ou especializado em cuidados à crianças ou adolescentes (CAPS 
AD, [2016?], p. 1).  

O CAPS AD/Caçador, segundo o Projeto Terapêutico, tem como missão, visão 
e valores: 

MISSÃO: Promover assistência qualificada aos portadores de transtornos 
mentais em um ambiente inclusivo, acolhedor e direcionado à reinserção 

social dos usuários e cuidado aos familiares. VISÃO: A assistência qualificada 

em âmbito multiprofissional é fundamental para o tratamento e reinserção 
social dos indivíduos acometidos por transtornos mentais. VALORES: 

Equidade, Universalidade, Ética, Respeito, Inovação, Reinserção (CAPS 
AD, [2016?], p. 1). 

O projeto aponta como população alvo:” Adultos, ambos os sexos, com 

diagnósticos de algum transtorno mental considerado grave, bem como comorbidades 

associadas” (CAPS AD, [2016?], p. 1). 

Os recursos humanos institucionais são compostos de equipe técnica: ”1 
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Assistente Social;1 Farmacêutica;1 médica clínica geral;2 psiquiatras;1 enfermeiro;1 

psicóloga;1 terapeuta ocupacional; 1 artesã;1 instrutor de teatro;2 estagiários. Equipe 

Administrativa: 1 auxiliar administrativo;2 auxiliares de serviços gerais;1 motorista” 

(CAPS AD, [2016?], p. 1). 

Para o desenvolvimento de suas atividades são apontadas: “O acolhimento, 

após acolhimento, semana de inclusão e avaliações multidisciplinares, plano de 

tratamento e intervenções terapêuticas” (CAPS AD, [2016?], p. 1). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Este capítulo aponta os resultados da pesquisa efetivada no CAPS/AD de 

Caçador, apresentando os dados da entrevista com Assistente Social e usuários do 

CAPS/AD. Faz-se a apresentação dos dados obtidos pela pesquisa de campo em 

gráficos, interpretando-as e promovendo a sua discussão. 

A pesquisa deu-se em dois momentos: no primeiro, entregou-se questionário 

para a Assistente Social do CAPS AD com perguntas elaboradas com base nos 

objetivos propostos, buscando identificar como se dá a intervenção da assistente 

social no CAPS AD. Dessa forma, entregou-se questionário à assistente social com 

questões a serem respondidas (anexo B). A partir desse, obtiveram-se as seguintes 

respostas. 

3.1 RESULTADO 

DADOS DO ENTREVISTADO: 

 Idade: 41 anos 

 Gênero: Feminino 

 Estado Civil: União Estável 

 Há quantos anos formada: 14 anos 

 Há quanto tempo na equipe do CAPS AD/Caçador/SC: 10 meses 

 Jornada de trabalho: 30 horas 

       COMO VOCÊ DEFINE O SERVIÇO SOCIAL? 

       “É uma profissão inserida na divisão social e técnica do trabalho, que tem como 

objeto de trabalho as expressões da questão social. A atuação profissional se dá no 

âmbito das Políticas Socioassistenciais na esfera pública e privada”. 

 

      QUAIS OS INSTRUMENTAIS TÉCNICO-OPERATIVOS DO SERVIÇO SOCIAL 

UTILIZADOS NA SUA INTERVENÇÃO? 

“Visita Domiciliar, Atendimento Individual, Atendimento em Grupo, 

Encaminhamentos dos usuários e seus familiares para a rede socioassistencial; 

Estudo Social e Relatório Situacional”. 
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      QUAL O CONHECIMENTO NECESSÁRIO PARA SUA INTERVENÇÃO? 

“Para a minha intervenção, necessito conhecer: 

- Lei 8.080/1990- SUS- Sistema Único de Saúde. 

- Lei 8662/1993- LOAS- Lei Orgânica da Assistência Social 

- Constituição Federal de 1988; 

- Lei 10.216, de 06 de abril de 2001, dispõe sobre a proteção e os direitos 

das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 

assistencial em saúde mental. 

-  Portaria 336, de 19 de fevereiro 2005- Estabelece Modalidades de caps e 

Equipe; 

-Portaria N° 245, de 17 de fevereiro de 2005- Destina incentivo financeiro 

para implementação dos caps. 

 

SOBRE A INTERVENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NO CAPS 

AD/CAÇADOR/SC 

a- Há um modelo padrão de atendimento dos usuários? 

“Sim, temos o formulário eletrônico de atendimento, no qual o paciente, 

após a acolhida, temos um sistema de preenchimento e, assim, centraliza 

todas as informações de atendimentos do paciente e qual profissional 

realizou o mesmo”. 

b- Explique como se dá a sua intervenção junto aos usuários, desde quando 

ele entra até sua saída: 

               “O usuário vem até o serviço de três formas: 1) Busca Espontânea: o 

paciente quer tratamento e busca auxílio para encaminhamentos necessários para 

ele. 2) Quando o paciente é encaminhado pela rede socioassistencial. 3) Quando a 

família busca ajuda para tratamento ao usuário que não quer tratamento. 

               Quando o paciente chega, realizamos a acolhida, uma escuta qualificada, a 

partir da qual preenchemos um formulário com várias questões relacionadas ao 

paciente, as drogas que faz uso, quanto tempo, quais prejuízos que a mesma já trouxe 

para sua vida, etc. Após, realizamos orientações sobre as formas de tratamento e 

agendamos consulta com especialista para que o usuário já seja avaliado clinicamente 

e também, já possa dar início ao seu tratamento ambulatorial, paciente já sai com 
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consulta agenda. Caso na acolhida detecte outras demandas, realizamos 

encaminhamentos para a rede socioassistencial como: CRAS, CREAS, Habitação, 

acesso aos documentos, INSS (auxílio-doença e BPC).  

               Antes da consulta agendada, realizamos a reunião de equipe, em que 

colocamos o caso do paciente em pauta para discussão e assim realizamos seu Plano 

Terapêutico. Quando o paciente vem para a consulta, orientamos sobre o seu plano 

que precisa ser seguido, sendo que fica aberto para contribuições do paciente”. 

QUAIS AS ATIVIDADES PROPOSTAS PELO SERVIÇO SOCIAL PARA 

SEREM DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS? 

“- Orientações Sociais; 

- Encaminhamentos do usuário e de sua família; 

- Atendimento Individual; 

- Atendimento Grupal”. 

 

É REALIZADO TRABALHO EM EQUIPE COM OUTROS PROFISSIONAIS? 

EXPLIQUE. 

“Sim, realizamos semanalmente reunião de equipe, momento no qual 

discutimos os casos atendidos na semana e juntos realizamos o Plano Terapêutico do 

paciente”. 

 

QUAIS SÃO OS DESAFIOS QUE VOCÊ ENCONTRA NA EFETIVAÇÃO DE 

SEU TRABALHO? 

“- Envolvimento da família no Tratamento do usuário; 

- Adesão do usuário para o tratamento proposto; 

- Internações voluntárias, que são inseridas no sisreg e demoram mais de 

um ano para as vagas serem ofertadas. 

-Internações compulsórias, onde encaminhamos o processo de usuários 

que não aceitam tratamento para a Defensoria Pública e muitas vezes são 

denegados os pedidos, dificultando assim, ainda mais o tratamento daquele 

usuário”. 

 

 QUAIS OS PROBLEMAS VIVENCIADOS EM SEU COTIDIANO 
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PROFISSIONAL? 

“- Espaço Físico inadequado, muito pequeno para as atividades em grupo 

e individual, pois, tem poucas salas; 

- Rotatividade de Profissionais da equipe; 

- Falta de psiquiatra efetivo para o atendimento dos usuários, pois, hoje, 

temos atendimento em forma de compra de consultas; sendo assim, o 

médico especialista realiza o atendimento somente uma tarde por semana, 

onde atende os pacientes agendados”. 

 

QUAL A RESOLUTIVIDADE DE SUA INTERVENÇÃO? 

“- Encaminhamentos para acesso ao BPC, praticamente todos que 

encaminhamos, estão recebendo o benefício. 

- Encaminhamentos dos usuários e suas famílias para acesso a auxílio 

alimentação, auxílio- aluguel, documentos, muitos nunca acessaram e não 

sabiam que tinham direito. 

Nossa intervenção é pautada para manter o usuário abstinente ao uso de SPA 

e em tratamento, porém, ocorre muitas recaídas durante o processo”. 

     

      SOBRE A RELAÇÃO COM OS USUÁRIOS: 

a- Quantos usuários são atendidos pelo Serviço Social no momento? 

“40 pacientes”. 

 Idade: entre 14 a 61 anos 

 Qual o gênero desses? 

“Femininos:17 

 Masculinos: 23” 

 Qual a escolaridade? 

“Analfabetos, ensino fundamental e alguns, ensino médio”. 

Estado civil? 

“solteiros, União Estável.” 

Eles trabalham?  
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“A maioria não”. 

Se trabalham, qual a ocupação?  

“Os que trabalham são aprendizes, auxiliares de cozinha, pedreiros, 

chapeadores, mecânicos, motoristas, auxiliares de produção, aposentados e 

beneficiários BPC”. 

                Quais as drogas utilizadas por eles? 

“Maconha, álcool, crack e cocaína”. 

Há quanto tempo estão no Caps? 

“Temos pacientes que já frequentam há anos e outros que recentemente foram 

acolhidos no serviço, sendo assim, varia entre 10 anos e 2 meses”. 

                 Há reincidentes?  

                 “Sim, muitos”. 

                 Aceitam o tratamento proposto? 

   “Os usuários são bivalentes, a mesma hora que querem o tratamento já 

desistem”. 

               Quando resistem ao tratamento proposto o que é feito? 

“Tentamos a sensibilização ao tratamento várias vezes, porém, quando não há 

adesão, orientamos a família para internação involuntária e/ou internação 

compulsória”. 

 

              Os medicamentos receitados são pagos por quem? 

  “São todos disponibilizados pelo CAPS, onde temos a farmácia dentro do 

caps”. 

 

              Quantas horas permanecem no CAPS? 

   “Entre 2 a 3 horas por período” 

 

              Há usuários do CAPS AD que são presidiários? 
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   “Sim. Eles são atendidos mensalmente em consultas no próprio presídio pelo 

o Dr. Marcos”. 

 

              Os usuários moram com quem? 

   “Geralmente, com familiares ou nas ruas”. 

 

RELAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL COM A FAMÍLIA DO USUÁRIO: 

Como é realizada a relação com a família? Explique: 

“São realizadas visitas domiciliares e atendimento em grupo e individual das 

famílias para orientações e fortalecimento de vínculos do usuário e sua 

família”. 

 

A família ajuda ou não? 

“Muitas famílias estão dispostas a ajudar, mas, na grande maioria, não 

querem auxiliar, pois os laços familiares estão fragilizados ou rompidos, 

dificultando ainda mais a adesão ao tratamento. A família está desgastada 

devido ao longo período de sofrimento que perpassa o uso e o abuso de 

drogas do paciente”. 

 

c- Quais intervenções são realizadas com a família, explique 

                “Orientações e encaminhamentos para acesso ao BPC e a outros benefícios 

assistenciais; 

                Orientações sobre o tratamento do usuário, as necessidades de a família 

acompanhar o tratamento e auxiliar na administração da medicação; 

                 Informações sobre os efeitos da droga; 

                 Direitos sociais e onde acessá-los; 

                 Orientações sobre as internações e qual seria o melhor no momento”. 

3.2 DISCUSSÃO 

Sobre os dados fornecidos pela assistente social, chega-se à compreensão de 

que ela tem clareza em relação à concepção contemporânea da profissão e dos 

instrumentais técnico-operativos a serem utilizados no campo sócio-ocupacional em 

que atua, como apontado na fundamentação teórica desta monografia.  
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A profissional em questão aponta o conhecimento das leis e os procedimentos 

necessários para a intervenção. Revela conhecer, de acordo com as legislações, os 

procedimentos que balizam sua intervenção, apontando instrumentais de ação 

referenciados como elementos integrantes da profissão. 

Pela análise do plano de intervenção (Anexo B) da assistente social, percebe-

se que intervém não somente com os usuários da unidade, mas há um envolvimento 

com a família desses apesar de apontar ser isso desafiante, bem como a adesão do 

usuário para o tratamento proposto. 

Em relação aos problemas vivenciados no seu cotidiano, reafirma as questões 

apontadas, igualmente, pela literatura como espaço físico inadequado, pequeno, 

restringindo as ações grupais. Aponta, ainda, a falta de um psiquiatra efetivo na 

unidade. 

Apresenta com clareza a metodologia de intervenção, apontando com 
detalhamento as ações propostas ao atendimento dos usuários da unidade 
de atendimento, compreendendo uma acolhida inicial, atenção às situações 
de crise, atendimento em grupo, atendimento à família, atendimento 
domiciliar, ações de reabilitação psicossocial, fortalecimento do protagonismo 
de usuários e de familiares, ações de articulação de redes intra e 
intersetoriais, como determinam as legislações e como apontado na 
fundamentação teórica desta monografia. E enfatiza que “o assistente social 
deverá trabalhar com ações socioeducativas e não só com soluções de 

problemas” intensivo (CAPS AD, [2019?], p. 2).  

  

Esclarece que a prática do Serviço Social no CAPS AD se dá nas seguintes 

atribuições:  

Conhecimento do espaço sócio-ocupacional; Atendimento individual; 
Atendimento Grupal; Realização de reuniões; Atendimento familiar; Visita 
domiciliar; Elaboração, implementação e realização de ações, programas e 
projetos; Apoio a equipe pedagógica e administrativa; Participação de 
Capacitações; Envolvimento com a rede de serviços sócio assistenciais; 
Realização de encaminhamentos; Acompanhamentos diversos; 
Encaminhamentos para outras políticas públicas intensivo (CAPS AD, 

[2019?], p. 2).  

 

Em relação à resolutividade de sua intervenção, aponta propiciar aos usuários 

os direitos garantidos por lei como acesso ao benefício de prestação continuada, 

auxílio alimentação, auxílio aluguel, e viabilidade de documentos. 

Aponta que uma questão de dificuldade é a recaída dos usuários com 

reincidência de muitos no uso das substâncias psicoativas. 
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Reafirma o já apontado na revisão da literatura, ou seja, que a relação com a 

família é bem conflituosa, pois os laços familiares são muito fragilizados. 

 

3.3 RESULTADO 

Em um segundo momento, aplicaram-se 18 questionários com os usuários da 

unidade com perguntas elaboradas em função dos objetivos propostos. Esse 

momento foi efetivado em três semanas.  

Como a unidade tem seu funcionamento com vários grupos e turnos, 

escolheram-se vários dias da semana para poder entrevistar os usuários de grupos 

diferenciados. Nesses encontros, a pesquisadora apresentou-se, explicando o 

objetivo da pesquisa e perguntando quem gostaria de responder. Os voluntários eram 

encaminhados, um a um, para uma sala, onde a pesquisadora leu o termo de 

consentimento da pesquisa, questão por questão, haja vista que muitos dos usuários 

não sabiam ler e escrever. A pesquisadora fazia a pergunta e anotava a resposta. Os 

dados da pesquisa apontam-se a seguir. 

Para o objetivo: identificar o número de jovens e de adultos atendidos no 

CAPS AD de Caçador, estabelecendo um perfil deles:  

Gráfico 1 - Idade  

                               
Fonte: A autora (2021). 

 

Em relação a idade dos respondentes, verifica-se que eles se encontram na 

faixa etária dos 14 aos 62 anos. Percebe-se, assim, que os usuários atendidos pelo 

CAPS AD são de várias faixas etárias. 
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Gráfico 2 - Sexo 

 
Fonte: A autora (2021).  
  

Em relação ao gênero dos entrevistados. observa-se predominância do sexo 

masculino. 

Gráfico 3 - Estado civil 

                               
Fonte: A autora (2021). 

  

Em relação ao estado civil, observa-se que a maioria é solteiro, mas também 

há número significativo de pessoas em união estável.  
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Gráfico 4 - Com quem vive atualmente 

 
Fonte: A autora (2021).  
 

 Em relação com quem vivem atualmente os usuários, verifica-se através dos 

dados obtidos pelos respondentes que a maioria convive com esposa (o) ou 

companheira (o); há também um número significativo de conivência com seus 

familiares.    

Gráfico 5 - Grau de escolaridade 

 
Fonte: A autora (2021).  
 

Em relação ao Grau de escolaridade, verificou-se através dos respondentes 

que a maioria possui ensino fundamental incompleto e uma relevância de pessoas 

sem escolaridade.  
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Gráfico 6 - Renda  

 
Fonte: A autora (2021) 
 

Em relação à renda, observa-se que a maioria dos entrevistados apresentam, 

como meio de prover seu sustento, a aposentadoria. Também, há um número 

significativo subsidiado pelo auxílio-doença e uma prevalência entre o emprego e a 

renda familiar.   

Gráfico 7- Uso de droga nos últimos 30 dias  

 
Fonte: A autora (2021). 
 

 Em relação ao uso de drogas nos últimos 30 dias diante dos dados dos 

respondentes da pesquisa, verificou-se um número significativo de usuários que 

confirmaram o uso de algum tipo de droga dentro de um mês. 
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Gráfico 8- Encaminhados para atendimento no CAPS AD 

 
Fonte: A autora (2021). 
 

 Através dos respondentes, identifica-se que a maioria dos usuários foram 

encaminhados para atendimento no CAPS AD pelos familiares, sendo que há uma 

prevalência entre usuários que foram encaminhados por ordem judicial e usuários que 

procuraram atendimentos no CAPS AD por vontade própria.   

Gráfico 9 - Uso de medicamento 

 
Fonte: A autora (2021). 
 

Quanto ao uso de medicamentos, pode-se constatar, através dos dados obtidos 

pelos respondentes, que a grande maioria de usuários faz uso de medicamento.  
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Gráfico 10 - Frequência no CAPS AD  

 
Fonte: A autora (2021).  
 

Em relação à frequência no CAPS AD, verifica-se, através dos dados, que a 

grande maioria dos usuários frequenta a instituição há mais de 5 anos. Nota-se ainda 

que há uma prevalência entre usuários que frequentam os serviços no CAPS AD, de 

1 a 3 meses, de 3 a 6 meses e de 3 a 4 anos e menos de 1 mês.  

 

Para o objetivo: Identificar o tipo de droga que usam 

 Gráfico 11- Droga usada que levou a procurar tratamento no CAPS AD 

 
Fonte: A autora (2021).  
 

A partir dos dados respondidos pelos participantes da pesquisa, verifica-se que 

a droga mais usada é o álcool, levando os usuários a procurar tratamento no CAPS 
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AD. Observa-se, ainda, a partir dos dados dos respondentes, que o uso da maconha 

foi relevante para que procurassem o tratamento no CAPS AD. 

Gráfico 12 - Encaminhados para atendimento no CAPS AD por outro órgão da rede    socioassistencial 

 
             Fonte: A autora (2021).  
 

Em relação aos dados obtidos pelos respondentes, verifica-se que a maioria 

dos usuários não foram encaminhados para atendimento no CAPS AD por outro órgão 

da rede socioassistencial, sendo apenas oito dos entrevistados encaminhados pela 

rede socioassistencial para atendimento. 

Gráfico 13 - Encaminhados pela rede socioassistencial para atendimento no CAPS AD 

 
Fonte: A autora (2021).  
 

Em relação aos usuários que foram encaminhados pela rede socioassistencial 

para atendimento no CAPS AD, a maioria foi encaminhada pelo Crea. Notou-se 

também que há uma prevalência entre a Vara da família e o CRAS.   

Para o objetivo: Sobre o cotidiano do usuário na unidade 
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Gráfico 14 - Quantas vezes frequenta o CAPS AD 

 
Fonte: A autora (2021).  
 

Através dos dados obtidos pelos participantes da pesquisa, observa-se que a 

maioria dos usuários frequentam o CAPS AD uma vez por semana, sendo que há um 

número significativo de usuários que frequentam entre um a dois dias por semana, e 

três a quatro dias por semana. 

Gráfico 15 - Passou por outro tratamento para dependência de droga antes 

 
Fonte: A autora (2021).  
 

Nos dados obtidos, observa-se que a maioria dos usuários participantes da 

pesquisa não passaram por outro tratamento para dependência de droga antes de 

serem acompanhados pelo CAPS AD. Verifica-se ainda que entre os 18 respondentes 
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da pesquisa, apenas sete passaram por outro tratamento antes. 

 

Gráfico 16 - Tem algum profissional de referência no CAPS AD 

 
Fonte: A autora (2021).  
 

No que diz respeito ao profissional de referência no CAPS AD, em relação aos 

dados obtidos, observa-se que a maioria dos usuários possui um profissional de 

referência. Identifica-se também que há um número significativo de usuários que não 

possui um profissional de referência no CAPS AD.   

 

Gráfico 17- Foi traçado projeto terapêutico para acompanhamento no CAPS AD 

 
Fonte: A autora (2019).  
 

Em relação ao projeto terapêutico para acompanhamento no CAPS AD, 

observa-se que os usuários possuem projeto terapêutico para acompanhamento no 

CAPS AD. 
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Gráfico 18 - Concorda-se com o que foi proposto no projeto terapêutico  

 
Fonte: A autora (2021).  
 

Diante dos dados obtidos através dos respondentes, verificou-se que a maioria 

concorda com o que foi proposto no projeto terapêutico. 

 

Gráfico 19 - Como foi tratado pela equipe do CAPS AD 

 
Fonte: A autora (2021).  
 

Em relação ao tratamento dado pela equipe do CAPS AD, em termos de 

respeito e de dignidade, observa-se, através dos dados obtidos pelos respondentes, 

que a maioria sempre foi respeitada pela equipe. 
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Gráfico 20 - A pessoa que o acolheu no CAPS AD 

 
Fonte: A autora (2021).  
 

Em reação à pessoa que lhe acolheu no CAPS AD, observa-se a partir dos 

respondentes que a maioria dos usuários se sentem acolhidos e são muito ouvidos 

pelos profissionais há também um número relevante de usuários que são bastante 

ouvidos pela equipe. 

Gráfico 21 - A pessoa que lhe acolheu no CAPS AD 

 
Fonte: A autora (2021).  
 

Em relação à compreensão dada aos usuários pela pessoa que os acolheu no 

Me ouviu
Bastante

Me ouviu
Muito

Me ouviu Mais
ou Menos

Série1 5 12 1

5

12

1

Me Compreendeu Muito
Bem

Me Compreendeu Bem

Série1 11 7

11

7



65 
 

CAPS AD, verifica-se que a maioria dos respondentes é muito bem compreendida, 

havendo um número significativo de usuários que se considera bem compreendido 

pelo profissional que procedeu ao acolhimento dentro do equipamento do CAPS AD. 

Gráfico 22 - Tipo de auxílio e encaminhamento dado pelo CAPS AD 

 
Fonte: A autora (2021).  
 

Em relação ao auxílio e ao encaminhamento dado pelo CAPS AD, observa-se 

que todos os respondentes participantes da pesquisa obtêm muita ajuda em termos 

de auxílio e de encaminhamentos pelos profissionais. 

 

Para o objetivo: Como se dá a acolhida do usuário pelos profissionais 

Gráfico 23 - Como classifica a acolhida dos profissionais do CAPS AD 

 
Fonte: A autora (2021).  
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No que diz respeito à acolhida dos profissionais do CAPS AD, nota-se, através 

dos dados obtidos, que a maioria dos respondentes sentem a acolhida dos 

profissionais muito amigável.  

Gráfico 24 - Do que mais gosta no CAPS AD 

 
Fonte: A autora (2021).  
 

Em relação ao que mais gostam no CAPS AD, verifica-se, pelos dados dos 

respondentes, que a maioria dos participantes apreciam participar dos grupos, sendo 

que há também um número significativo dos que gostam de tudo e daqueles que 

gostam dos atendimentos e das conversas com os profissionais do CAPS AD.  

Gráfico 25 - Do que menos gosta no CAPS AD 

 
Fonte: A autora (2021).  
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No tocante ao que menos gostam no CAPS AD, verifica-se, pelos dados dos 

respondentes da pesquisa, que a maioria não sinaliza nenhum aspecto negativo. 

Dentre os que alegam alguma contrariedade, há os que indicam não gostar de tomar 

os medicamentos; os que não sabem o que expressar; e os que não gostam de 

deslocar-se a pé para os grupos. Observa-se também um número significativo 

daqueles que não gostam quando finalizam os grupos. 

Para o objetivo: Como se dá a relação do usuário e o assistente social 

Gráfico 26 - Conhece a assistente social do CAPS AD 

 
Fonte: A autora (2021).  
 

Em relação a conhecer a assistente social do CAPS AD, através dos dados 

obtidos pelos respondentes, nota-se que a maioria dos usuários conhecem sim a 

assistente social dessa instituição.  
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Gráfico 27- Recebeu atendimento da assistente social  

 
Fonte: A autora (2021).  

 

Em relação a receber atendimento da assistente social, verifica-se, pelos dados 

apresentados pelos respondentes, que a maioria dos participantes da pesquisa 

receberam atendimentos da assistente social. 

           
Gráfico 28 - Atendimento da assistente social 

 
Fonte: A autora (2021).  
 

Referente aos atendimentos recebidos da assistente social, verifica-se nos 

dados dos respondentes que a maioria recebeu atendimentos de orientação, sendo 

que há um número significativo dos que receberam atendimento como visita domiciliar 

e encaminhamentos da assistente social.  

Gráfico 29 - Fez alguma atividade com a assistente social 
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Fonte: A autora (2021).  

 

Em relação às atividades com a assistente social, observa-se, nos dados dos 

respondentes, que a maioria não faz atividades com a assistente social. Nota-se 

também haver um número significativo dos que fazem atividades com a assistente 

social. 

Para o objetivo: O usuário e suas relações pessoais 

Gráfico 30 - Desde que começou a se tratar no CAPS AD como estão seus problemas 

 
Fonte: A autora (2021).  
 

No tocante aos problemas dos usuários, a maioria aponta estar melhor que 

antes. 
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Gráfico 31- Desde que começou a se tratar no CAPS AD como está seu humor  

 
Fonte: A autora (2021). 
 

Em relação ao humor dos usuários desde que começou a se tratar no CAPS 

AD, verifica-se, nos dados obtidos pelos respondentes, que a maioria se sente melhor 

que antes.  

Gráfico 32 - Desde que começou a se tratar no CAPS AD, como está a estabilidade de suas emoções  

 
Fonte: A autora (2021). 
  

No que diz respeito à estabilidade das emoções desde que começou a se tratar 

no CAPS AD, verifica-se, nos dados dos obtidos pelos participantes da pesquisa, que 

a maioria dos usuários se sente melhor que antes, havendo usuários que ainda se 

sentem sem mudança. 

Gráfico 33 - Desde que começou a se tratar no CAPS AD como está a confiança em si mesmo 
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Fonte: A autora (2021). 
  

             Em relação à confiança em si mesmo, observa-se que a maioria dos usuários 

sentem-se melhor que antes desde que começaram a se tratar no CAPS AD. 

Gráfico 34 - Desde que começou a se tratar no CAPS AD, como está seu interesse pela vida 

 
Fonte: A autora (2021).  
 

Em relação ao interesse pela vida desde que começou a se tratar no CAPS AD, 

verifica-se, nos dados dos respondentes, que a grande maioria dos participantes se 

sentem melhor que antes.  
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Gráfico 35 - Desde que começou a se tratar no CAPS AD como está sua capacidade de suportar 

situações difíceis  

                  
Fonte: A autora (2021).  

 

          Em relação à capacidade de suportar situações difíceis desde que começou a 

se tratar no CAPS AD, através dos dados coletados pelos respondentes que 

participaram da entrevistados verifica-se que a maioria se sente melhor que antes. 

Gráfico 36 - Desde que começou a se tratar no CAPS AD como está seu apetite  

 
Fonte: A autora (2021).  

Em relação ao apetite desde que começou a se tratar no CAPS AD, verifica-se, 

nos dados coletados através dos participantes da pesquisa, que a maioria se sente 

sem mudança, havendo um número significativo de pessoas que sente seu apetite 

melhor que antes. 
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Gráfico 37- Desde que começou a se tratar no CAPS AD como está sua saúde física (dores, tremores 

etc.)  

 
Fonte: A autora (2021).  
 

Em relação à saúde física (dores tremores etc.) desde que começou a se tratar 

no CAPS AD, observa-se, nos dados dos respondentes, que a maioria dos 

entrevistados se sentem melhores do que antes, há também um número significativo 

entre os que estão sem mudança. 

Gráfico 38 - Desde que começou a se tratar no CAPS AD como está sua sexualidade (satisfação 

sexual)  

 
Fonte: A autora (2021).  
 

Em relação à sexualidade (satisfação sexual), desde que começou a se tratar 

no CAPS AD, verifica-se, nos dados pelos participantes, que a maioria sente que sua 

satisfação sexual está melhor que antes. Há, também, um número significativo de 

pessoas que sentem sua satisfação sexual ainda sem mudança. 
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Gráfico 39 - Desde que começou a se tratar no CAPS AD como está sua convivência com a família  

 
Fonte: A autora (2021).  
 

Em relação à convivência com a família desde que começou a se tratar no 

CAPS AD, através dos dados obtido pelos respondentes, observa-se que a maioria 

dos usuários sentem sua relação com a família melhor que antes. 

Gráfico 40 - Desde que começou a se tratar no CAPS AD, como está sua convivência com seus amigos  

 
Fonte: A autora (2021).  

No que diz respeito à convivência com os amigos a partir dos dados obtidos, 

verifica-se que a maioria dos usuários sentem que a convivência com seus amigos 

está melhor desde que começou a frequentar o CAPS AD. Mostra-se, ainda, um 

número significativo dos que estão sem mudança. 
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Gráfico 41 - Desde que começou a se tratar no CAPS AD como está sua convivência com as outras 

pessoas (vida social)  

 
Fonte: A autora (2021).  
 

Em relação à convivência com as outras pessoas (vida social), observa-se, nos 

gráficos a partir dos dados dos respondentes, que a maioria dos usuários se sentem 

melhor que antes desde que começaram a se tratar no CAPS AD.  

  

Gráfico 42 - Desde que começou a se tratar no CAPS AD, como está a prevenção de recaída    ela 

está fortalecida  

 
Fonte: A autora (2021).  

 

No tocante à prevenção de recaída, verifica-se, nos dados, que a maioria dos 

usuários participantes da pesquisa sentem que, desde o começo do tratamento no 

1
2

15

Pior que Antes Sem Mudança Melhor que Antes

Série1 1 2 15

0 0

18

Pior que Antes Sem Mudança Melhor que Antes

Série1 0 0 18



76 
 

CAPS AD, a prevenção de recaída está melhor do que antes.  

Gráfico 43 - Desde que começou a se tratar no CAPS AD, como está seu interesse em trabalhar ou 

em se ocupar com alguma coisa  

 
Fonte: A autora (2021). 
 

Em relação ao interesse em trabalhar ou em se ocupar com alguma coisa, 

verifica-se que a maioria dos usuários participantes da pesquisa sentem-se melhor 

que antes desde que começaram a se tratar no CAPS AD. 

3.4 DISCUSSÃO  

 

            Pelos resultados obtidos e apresentados pelos gráficos acima, constata-se 

que o uso de substâncias psicoativas está presente em várias faixas etárias, havendo 

predominância no sexo masculino, mas dando-se também no sexo feminino. Os 

respondentes dizem que vivem com suas companheiras(os) e com familiares. O grau 

de escolaridade verificado é muito baixo, com predominância do ensino fundamental 

incompleto. Nas faixas etárias de mais idade, sobrevivem com a aposentadoria, com 

auxílio-doença e bolsa-família. Frequentam a unidade do CAPS AD semanalmente. 

             Entre os respondentes, o uso de drogas, mesmo em tratamento, é evidente. 

A maioria dos usuários respondentes foram encaminhados à unidade por familiares. 

Verifica-se número expressivo de participantes que frequentam a unidade há mais de 

cinco anos. 

          A droga mais utilizada pelos respondentes é o álcool, seguido da maconha e de 

crack. A maioria tem acompanhamento da unidade por meio do acompanhamento 

Pior que Antes Sem Mudança Melhor que Antes

Série1 2 2 14

2 2

14
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terapêutico. Apresentam um bom relacionamento com a equipe da unidade e se 

sentem respeitados por ela, bem compreendidos e auxiliados. Participam das 

atividades propostas em grupos e em oficinas. 

              No que se refere à assistente social, mencionam conhecê-la e receber seu 

atendimento por meio de orientações, encaminhamentos e visita domiciliar. Dizem não 

ter atividades com ela. 

             Os respondentes se sentem melhor depois que começaram a frequentar a 

unidade em relação ao humor, estabilidade das emoções, confiança em si mesmos e 

de sua relação com a família. 

              As questões apontadas pelos respondentes e pela assistente social 

reafirmam o tematizado na fundamentação teórica deste trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente monografia objetivou identificar como se dá a intervenção do 

assistente social no CAPS AD de Caçador /SC com jovens e adultos que fazem uso 

abusivo de substâncias psicoativas, estabelecendo o perfil dos usuários do CAPS AD 

de Caçador diante do problema: como se dá a intervenção do assistente social no 

CAPS AD de Caçador /SC com jovens e adultos que fazem uso abusivo de 

substâncias psicoativas?  

Para responder a essa questão, num primeiro momento, apresentaram-se 

concepções de substâncias psicoativas, sua classificação de acordo com a literatura 

pesquisada. Além disso, um breve histórico do surgimento das drogas e como são 

classificadas, as legislações brasileiras que regulam tal questão e a política nacional 

anti-drogas.  

Ademais, apontou-se como são concebidos os Centros de Atenção 

Psicossocial de álcool e outras drogas, os CAPS AD, suas normativas e como se dá 

a atuação do serviço social nesse espaço. Em seguida, aponta-se como a temática 

se relaciona com a profissão de serviço social. Os elementos constitutivos do serviço 

social são apontados, bem como as orientações do Conselho Federal de Serviço 

Social (CFESS) para atuação de assistentes sociais com essa temática.  

A metodologia proposta se mostrou adequada e suficiente para efetivar todos 

os procedimentos almejados. Os dados em consonância com os objetivos específicos 

foram quantificados e analisados qualitativamente, proporcionando a visibilidade da 

intervenção da assistente social no CAPS AD de Caçador/SC.  

A profissional em questão se mostrou em consonância às diretrizes apontadas 

pelo projeto ético político proposto pela profissão na atualidade. Pode-se verificar que 

há muitos desafios a serem enfrentados nesse segmento como o apontado pela 

assistente social, ou melhor, o relacionamento com a família, a falta de estrutura física 

para o atendimento grupal, a falta de psiquiatra efetivo etc. 

A pesquisa com os usuários permitiu ter a visibilidade, por meio da amostragem 

estabelecida de 18 usuários, quanto ao perfil, às relações dentro da unidade do CAPS 

AD de Caçador e como são atendidos pela assistente social. 

O presente estudo permitiu conhecer o perfil, por meio de amostragem, dos 

usuários do CAPS AD de Caçador e de suas percepções sobre sua vivência nessa 

unidade, sua relação com a equipe de atendimento, com a assistente social e de como 
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sentem os efeitos do atendimento em sua vida. 

O aumento do consumo de drogas no Brasil e no mundo tem aumentado de 

maneira assustadora. De acordo com SHIOKAWA (2010, p.13), 

O segundo levantamento domiciliar sobre o uso de drogas no Brasil, realizado 
pelo CEBRID (Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas da UNIFESP) 
em uma amostra representativa das 108 cidades brasileiras com mais de 
200.000 habitantes, detectou índices de dependência de 12,3% para álcool, 
10,1% para tabaco e 1,2% para maconha, sendo que as porcentagens de uso 
na vida destas substâncias foram de 74,6%, 44% e 8,8%, respectivamente, e 
a porcentagem de uso na vida de qualquer droga (exceto álcool e tabaco) foi 
de 22,8%. Além disso, a porcentagem de uso na vida foi de 3,2% para cocaína 
e 0,7% para crack (CARLINI et al., 2006). 

No Brasil, os Centros de Atenção Psicossocial são os responsáveis pelo serviço 

de atenção psicossocial para atendimento de pacientes com transtornos decorrentes 

do uso e da dependência de substâncias psicoativas com capacidade operacional 

para atendimento em municípios com população superior a 70.000 (Portaria n.º 

336/GM, 2002). O Ministério da Saúde recomenda que esse serviço deve ser 

substitutivo e não complementar ao hospital psiquiátrico (BRASIL, 2005, p. 1). 

A elaboração desta monografia oportunizou a identificação de como se dá a 

intervenção do assistente social nos Centros de Atenção Psicossocial CAPS AD. 

Possibilitou, ainda, conhecer, na particularidade dos dados institucionais, e pelas 

respostas ao questionário, como se dá a intervenção do assistente social. Sua 

intervenção pauta-se nas diretrizes do serviço social denominado contemporâneo. 

Essa realidade é um grande desafio para os profissionais que atendem a essa 

demanda. Não basta somente atender a esse segmento, faz-se necessária uma 

ampla divulgação sobre a questão das drogas e de seus malefícios. 

             A questão do uso de substâncias psicoativas é uma constante na sociedade 

e se agrava a cada dia.  Os CAPS AD, enquanto unidades criadas pela legislação 

brasileira, são estratégias que se colocam como uma alternativa para o atendimento 

crescente desse segmento, mas ainda encontram desafios diante dos mais de 800 

usuários atendidos. 

            O estudo apresenta algumas limitações, haja vista somente descrever o perfil 

dos usuários por meio de uma amostragem pequena com a percepção desses 

usuários e de uma unidade específica, não podendo generalizar o estudo efetuado 

numa particularidade. 

Propõe-se, a partir das conclusões desta pesquisa monográfica, a possibilidade 

de ampliar a divulgação sobre as atividades desenvolvidas pelo CAPS AD em Caçador 
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e o desenvolvimento de novas pesquisas. 

            Almeja-se que este trabalho possa contribuir com todos para a compreensão 

da temática, suscitando novas discussões, novos estudos com o intuito de dar maior 

visibilidade a esse espaço sócio-ocupacional tão requisitado atualmente devido aos 

inúmeros e aos crescentes casos de pessoas que fazem uso de substâncias 

psicoativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

REFERÊNCIAS 

 

ASSUNÇÃO, Jadson Ian Costa; ASSUNÇÃO, Jeane Rodella. A Importância Do 
Exercício Físico No Tratamento Dos Transtornos Mentais. Práticas e Cuidado: 
Revista de Saúde Coletiva, Salvador/BA, v. 1, n.e9992, p. 1-11, 2020. Disponível em: 
file:///C:/Users/Cleide/Downloads/9992-Texto%20do%20artigo-28818-2-10-
20210101.pdf.  Acesso em: 25 jun. 2021. 

ASSISTENTE SOCIAL. Plano de Trabalho da Intervenção do Assistente Social-
2020/2021, Caçador, 2020. 

BANDEIRA, Gabrieli de Souza. O trabalho do assistente social na política de 
atenção aos usuários de drogas. 2014. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) - 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 2014. 
Disponível em: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WLAo0E_W6M8J:tede2.pu
crs.br/tede2/bitstream/tede/565/1/455736.pdf+&cd=7&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. 
Acesso em: 02 set. 2021.  

BARCELLOS, Warllon de Souza. Políticas Nacional De Drogas: Um Objeto De 
Intervenção Ao Serviço Social Brasileiro. In: Anais do 16º Encontro Nacional de 
Pesquisadores em Serviço Social, v. 16, n. 1, 2018, Vitoria. Anais Eletrônicos [...]. 
Vitoria: Editora, 2018, p. 2-19.  Disponível em: 
https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:PNVtLGKo69EJ:scholar.goo
gle.com/+Causas+e+consequencias+do+uso+das+drogas:+ma+reflex%C3%A3o+te
orica&hl=pt-BR&as_sdt=0,5&as_ylo=2017. Acesso em: 17 jun. 2021. 

BARROCO, Maria Lucia Silva; TERRA, Sylvia Helena. Código de ética do (a) 
assistente social comentado. São Paulo: Cortez Editora, 2014. Disponível em: 
https://books.google.com.br/books?hl=pt-
BR&lr=&id=ltXDAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=revista+C%C3%B3digo+de+%C3
%89tica+do/a+Assistente+Social&ots=c4VYRgqLoV&sig=LGtNW_I8xb6lzSm95Uqa
DP227eg#v=onepage&q=revista%20C%C3%B3digo%20de%20%C3%89tica%20do
%2Fa%20Assistente%20Social&f=false. Acesso em: 10 jun. 2021.  

BARROS, Lívia Branco. Atuação do Serviço Social no Tratamento da 
Dependência Química. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Serviço Social) – Centro de Ciências Empresariais e Sociais Aplicadas, Universidade 
Norte do Paraná, Teresópolis, 2015. Disponível em: 
https://www.passeidireto.com/arquivo/17491288/monografia-atuacoa-do-servico-
social-no-tratamento-da-dependencia-quimica. Acesso em: 23 out. 2021. 

BOING, Antonio Fernando. Política de saúde mental e direitos humanos. 2016. 1 
vídeo (9 min.). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=56tOYJqPsMM.Acesso em 20 abr. 2021. 

BONI, Valdete; QUARESMA, Sílvia Jurema. Aprendendo a entrevistar: como fazer 
entrevistas em Ciências Sociais. Em Tese, Florianópolis/SC, v. 2, n. 1, p. 68-80, 2005. 
Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/emtese/article/view/18027/16976. 
Acesso em: 07 mai. 2021. 



82 
 

BRASIL, Constituição. Portaria GM nº 336, de 19 de fevereiro de 2002: Define e 
estabelece diretrizes para o funcionamento dos Centros de Atenção 
Psicossocial. Diário Oficial da União, 2002. Disponível 
em:https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt0336_19_02_2002.html. 
Acesso em:  20 abr. 2021. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Reforma Psiquiátrica 
e política de Saúde Mental no Brasil. Brasília, 2005. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Relatorio15_anos_Caracas.pdf. Acesso 
em: 20 out. 2021.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Legislação em Saúde Mental: 1990-2004. 5. ed. ampla. Brasília, DF: Ministério da 
Saúde, 2004.Disponivel em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/legislacao_mental.pdf. Acesso em: 25 
jun. 2021. 

BRASIL. Presidência da República. Lei Nº 13.840, de 5 de junho de 2019. Brasília, 
DF: Presidência da República, 2019. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13840.htm. Acesso em: 
31 de ago. 2021. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 
Presidência da República. 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ Constituiçao.htm. Acesso em: 31 
ago. 2021.  

BRASIL. Decreto Lei de n° 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei de n° 
8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único 
de Saúde-SUS. Brasília, DF: Presidência da República. 2011.  Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7508.htm. Acesso 
em: 20 jun. 2021. 

BRASIL. Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006. Institui o Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas – SISNAD. Prescreve medidas para prevenção do uso 
indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; 
estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de 
drogas; define crimes e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da 
República. 2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2006/lei/l11343.htm. Acesso em: 24 ago. 2021.  

BRASIL. Lei n° 10.216, de 06 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos 
das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial 
em saúde mental. Brasília, DF: Presidência da República. 2001. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm. Acesso em: 25 jun. 
2021.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Centros de Atenção Psicossocial e Unidades de 
Acolhimento como lugares da atenção psicossocial nos territórios: orientações 
para elaboração de projetos de construção, reforma e ampliação de CAPS e de UA. 
Brasília/DF: Ministério da Saúde, 2015. Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt0336_19_02_2002.html


83 
 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/centros_atencao_psicossocial_unidades
_acolhimento.pdf. Acesso em 14 set. 2021. 

BRASIL. Ministério da Saúde. I Conferência Nacional de saúde mental, 25 a 28 de 
junho de 1987, Relatório final. Brasília/DF, 1988.  Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/0206cnsm_relat_final.pdf. Acesso em: 27 
jun. 2021.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria de nº 3088/GM, de 23 de dezembro de 2011. 
Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno 
mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Ministério da Saúde. Brasília, 2011. 
Disponível em: 
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-
04/portaria_3088_rede_de_atencao_psicossocial.pdf. Acesso em: 18 jun. 2021.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n°1190, 04 de junho de 2009. Institui o Plano 
Emergencial de Ampliação do Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e outras 
Drogas. Brasília, DF: Ministério da Saúde. 2009. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt1190_04_06_2009.html. 
Acesso em: 20 jun. 2021.  

BRASIL. Ministério da Saúde. III Conferência Nacional de Saúde Mental: cuidar sim 
excluir não. Brasília/DF,2002. Disponível em: 
http://www.crpsp.org.br/povos/povos/legislacao/Relat_final_III_Conf_Nac_Saude_Me
ntal.pdf. Acesso em: 26 jun. 2021.  

BRASIL. Secretaria Nacional de Política Sobre Drogas - SENAD. Prevenção ao uso 
indevido de drogas: capacitação para conselheiros e lideranças comunitárias. 4. ed. 
Brasília: Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, 2011. 
Disponível em: 
https://mppr.mp.br/arquivos/File/Projeto_Semear/Material_Capacitacao/Curso_Preve
ncao_ao_uso_indevido_de_Drogas_Capacitacao_para_Conselheiros_e_Liderancas
_Comunitarias_2011_SENAD.pdf. Acesso em 20 maio. 2021.  

BRASIL. Decreto n° 186/2008. Aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, 
em 30 de março de 2007. Brasília/DF: Planalto, 2008. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/congresso/dlg/dlg-186-2008.htmf. Acesso em 23 
jun. 2021.  

CAPS AD. Projeto Terapêutico CAPS II. Caçador: [s.n.], [2016?].   

CAPS AD. Plano de Trabalho da Intervenção do Assistente Social 2020/2021. 
Caçador: [s.n.], [2019?].  

CARNEIRO, Rita de Cássia Amorim. Trabalho E Serviço Social: um debate 
contemporâneo. In: VI Jornada Internacional de Políticas Públicas, 2013, São Luis do 
Maranhão. Anais eletrônicos [...]. São Luiz do Maranhão: UFMA, 2013. Disponível 
em: http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2013/JornadaEixo2013/anais-eixo2-
transformacoesnomundodotrabalho/trabalhoeservicosocial-

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/0206cnsm_relat_final.pdf
file:///C:/Users/Cleide/Downloads/CF88_Livro_EC91_2016.pdf
file:///C:/Users/Cleide/Downloads/CF88_Livro_EC91_2016.pdf


84 
 

umdebatecontemporaneo.pdf. Acesso em: 29 jun. 2021. 

CFESS. Conselho Federal de Serviço Social: Relatório de atividades exercício 1999 
Disponível em: http://www.cfess.org.br/arquivos/relatorio_atividades_1999.pdf. 
Acesso em: 30 jun. 2021. 

CHAGAS, Anivaldo Tadeu Roston. O questionário na pesquisa científica. 
Administração On Line, São Paulo, v. 1, n. 1, jan./mar. 2000. Disponível em: 
http://www.fecap.br/adm_online/art11/anival.htm. Acesso em: 20 abr. 2021.  

DINIZ, Ana Paula da Costa. A instrumentalidade no serviço social: o projeto ético-
político em debate. In: II Congresso Internacional De Política Social E Serviço Social: 
desafios contemporâneos, 2, 2017, Londrina/PR. Anais eletrônicos [...]. Londrina: 
UEL, 2017, p. 1-10. Disponível em: 
https://www.congressoservicosocialuel.com.br/anais/2017/assets/134250.pdf.  
Acesso em: 23 abr. 2021.  

FARIA, Itamar Teodoro de; SILVA, Luzia Aparecida. Causas e consequências do uso 
das drogas: uma reflexão teórica. Ciência ET Práxis, v. 11, n. 21, p. 49-54, 2018. 
Disponível em: https://revista.uemg.br/index.php/praxys/article/view/3999. Acesso 
em: 18 jun. 2021.  

FAZIO, Gabriel Vincenzo Saldanha. A Relação do Serviço Social com a Questão 
Das Drogas. 2019. Monografia (Curso de Serviço Social) - Universidade de São 
Paulo, Santos/SP, 2019. Disponível em: 
https://repositorio.unifesp.br/bitstream/handle/11600/51552/TCC%20SS%20Gabriel
%20Fazio.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  Acesso em: 04 jun. 2021. 

FERREIRA, Ana Luisa Diniz. Crise estrutural do capital e uso abusivo de 
psicoativos (drogas): reflexões a partir do debate no Serviço Social. 2019. 
Monografia (Bacharel em Serviço Social) - Universidade de Ouro Preto, Marina/MG, 
2019. Disponível em: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:42T7uEAV220J:https://ww
w.monografias.ufop.br/bitstream/35400000/1929/1/MONOGRAFIA_CriseEstruturalC
apital.pdf+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em 25 jun. 2021.  

FIGUEIREDO, Ana Cristina. Uma breve revisão da reforma psiquiátrica no Brasil e sua 
relação com a psicanálise e a psicologia. Revista Psicologia Política, São Paulo, v. 
19, n. 44, p. 78-87, 2019. Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rpp/v19n44/v19n44a09.pdf. Acesso em: 8 maio. 2021.  

GARCIA, Fabiana Deus De Oliveira; FERNANDES, Ivan Filipe De Almeida Lopes. A 
Importância do Matricialmento para Funcionamento da Rede de Atenção Psicossocial-
RAPS: fortalecendo a atenção básica no território de São Mateus. Revista 
Internacional de Debates da Administração Pública-RIDAP, São Paulo, v. 4, n. 1, 
p. 207-223, jan./dez., 2019. Disponível em: 
https://periodicos.unifesp.br/index.php/RIDAP/article/view/11376/8110.  Acesso em 25 
jun. 2021.  

GATTI, Bernadete. Estudos quantitativos em educação. Educação e Pesquisa, São 
Paulo, v. 30, n. 1, p. 11-30, jan./abr. 2004. Disponível em: 

https://periodicos.unifesp.br/index.php/RIDAP/article/view/11376/8110


85 
 

https://www.scielo.br/j/ep/a/XBpXkMkBSsbBCrCLWjzyWyB/?lang=pt&format=pdf.  
Acesso em: 05 mai. 2021.  

GHIRALDELLI, Reginaldo. Espaços sócio-ocupacionais, condições de trabalho e 
agravos à saúde de assistentes sociais na contemporaneidade. Sociedade em 
Debate, Pelotas, v. 24, n. 3, p. 97-112, set./dez. 2018. Disponível em: 
https://revistas.ucpel.edu.br/rsd/article/view/1935/1290. Acesso em: 28 mai. 2021.  

GUARIENTO, Cleonilde de Fatima; TORRES, Samantha; ECKER, Daniel Dall’Igna. 
Prevenção e Promoção de Saúde no CAPS AD através de oficinas de psicoeducação. 
Revista Eletrônica Científica da UERGS, Porto Alegre, v. 5, n. 2, p. 191-197, 2019. 
Disponível em: http://revista.uergs.edu.br/index.php/revuergs/article/view/1984/446. 
Acesso em: 10 jun. 2021. 

GUIMARÃES, Maria Eduarda. A influência do uso de drogas para o atendimento 
odontológico: revisão de literatura. 2020. Trabalho de conclusão de curso (Curso de 
Odontologia) – Centro Universitário UniCesumar, Maringa/PR, 2020. Disponível em: 
https://rdu.unicesumar.edu.br/bitstream/123456789/7854/1/TCC.pdf.  Acesso em: 5 
jun. 2021. 

IAMAMOTO, Marilda; CARVALHO, Raul de. Relações Sociais e Serviço Social no 
Brasil: esboço de uma interpretação histórico-metodológica. Cortez Editora, 
2005. Acesso em: 29 jun. 2021.  

LIRA, Laís Santana Santos Pereira. Percepção da equipe da estratégia saúde da 
família sobre o cuidado às famílias de usuários de DROGAS. Dissertação 
(Mestrado em Enfermagem e Saúde) - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 
Vitória da Conquista, BA. 2012. Disponível em:  http://www2.uesb.br/ppg/ppges/wp-
content/uploads/2017/03/DISSERTAC387C383O-DEFINITIVA1.pdf. Acesso em: 17 
jun. 2021.  

MAGELA, Flávia Héllen Moreira. Desafios e estratégias para o trabalho da/o 
Assistente Social junto aos usuários de substâncias psicoativas (drogas) e suas 
famílias. 2019. Monografia (Graduação em Serviço Social). Disponível em: 
https://monografias.ufop.br/bitstream/35400000/2302/11/MONOGRAFIA_DesafiosEs
trat%C3%A9giasTrabalho.pdf. Acesso em: 04 jun. 2021.  

MATEUS, Mário Dinis; MARI, J. J. O sistema de saúde mental brasileiro: avanços e 
desafios. In: MATEUS, Mário Dinis (org.). Políticas de saúde mental: baseado no 
curso Políticas públicas de saúde mental, do CAPS Luiz R. Cerqueira. São Paulo: 
Instituto de Saúde, 2013. p. 20-55. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/profile/Denise-
Razzouk/publication/286916533_Economia_em_Saude_Mental_Mental_Health_Eco
nomics/links/566f303e08ae486986b701a2/Economia-em-Saude-Mental-Mental-
Health-Economics.pdf#page=22. Acesso em: 26 jun. 2021.  

MIRANDA, Jéssica Morais. O Consumo Precoce de Álcool e Outras Drogas: Um 
Estudo com os Adolescentes da Rede Pública de Ensino de Lagoa da Prata/MG. 2014. 
 Monografia (Curso de Serviço Social) - Centro Universitário de Formiga–Unifor, 
Formiga/MG, 2014. Disponível em: 
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/59452379/TCC. Acesso em: 19 mai. 2021.   

https://revistas.ucpel.edu.br/rsd/article/view/1935/1290


86 
 

MOREIRA, Solange. As Implicações das Alterações na Política Nacional de 
Saúde Mental, Álcool e outras Drogas para o Exercício Profissional de 
Assistentes Sociais no Brasil. Brasília/DF: CFESS- Concelho Federal de Serviço 
Social, 2019. Disponível em: http://www.cfess.org.br/arquivos/Nota-tecnicalei13840-
2019-.pdf. Acesso em: 30 jun. 2021.  

OLIVEIRA, Edistia Maria Abath Pereira de; CHAVES, Helena Lúcia Augusto. 80 anos 
do Serviço Social no Brasil: marcos históricos balizados nos códigos de ética da 
profissão. Serviço Social & Sociedade, São Paulo, n. 128, p. 143-163, jan./abr. 2017. 
Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/sssoc/a/GhVdbyXB4rmF4qgcbQzhKxF/?format=pdf&lang=pt. 
Acesso em: 05 jun. 2021.  

NETTO, José Paulo. Ditadura e Serviço Social: uma análise do Serviço Social no 
Brasil pós-64. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2009. 

PIANA, Maria Cristina. A construção do perfil do Assistente Social no cenário 
educacional. – São Paulo: UNESP, 2009. Disponível em: 
https://static.scielo.org/scielobooks/vwc8g/pdf/piana-9788579830389.pdf.  Acesso 
em: 27 jun. 2021.  

PORTES, Melissa Ferreira Portes Lorena Ferreira. A formação profissional em 
Serviço Social no Brasil: uma trajetória construída por avanços e desafios. 
Disponível em: file:///C:/Users/Cleide/Downloads/32748-110423-3-PB.pdf. Acesso 
em: 28 jun. 2021.  

 

PREPARA enfermagem. Substâncias psicoativas para concursos. Virgínia Rozendo. 
Youtube [S. l.: s. n.], 2018.  Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=8SbakCafnw4.  Acesso em: 20 abr. 2021. 

RACHADEL, Paulo Ricardo. A acessibilidade aos serviços da rede de atenção 
psicossocial voltada à pessoa usuária de álcool e outras drogas, no município 
de Palhoça. 2019. Artigo (Graduação em Serviço Social) – Universidade do Sul de 
Santa Catarina – UNISUL, Florianópolis, 2019. Disponível em: 
https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/11330/1/Artigo%20TCC
%20-%20Paulo%20Ricardo%20Rachadel%20%28Vers%c3%a3o%20Final%29.pdf.  

SANT'ANNA, Carlos. O Serviço Social na Contemporaneidade e a Ruptura com o 
Conservadorismo na Profissão. Revista Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas, 
Garibaldi v. 7, n. 1, p. 68-83, jan./jun., 2020. Disponível em: 
http://187.103.250.244/index.php/revista/article/viewFile/82/84. Acesso em: 05 jun. 
2021.   

SANTOS, Viviane Medeiros dos. Transformações societárias: repercussões no 
serviço social. Revista Katálysis, Florianópolis, v. 23, n. 1, p. 53-62, jan./abr. 2020. 
Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/rk/a/jqf7KCKhwGXY7qXGw56mrmg/?format=pdf&lang=pt.   
Acesso em: 27 jun. 2021.  

SCHUSTER, Crislaine. O tráfico privilegiado de drogas e as denominadas 

http://187.103.250.244/index.php/revista/article/viewFile/82/84


87 
 

“mulas” à luz da jurisprudência. 2019. Monografia (Graduação em Direito) – 
Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2019. Disponível em: 
http://repositorio.uft.edu.br/bitstream/11612/1813/1/Crislaine%20Schuster%20%e2%
80%93%20TCC%20Monografia%20%e2%80%93%20Direito.pdf. Acesso em: 20 
ago. 2021. 

SHIOKAWA, Eduardo. Avaliação da eficiência da rede de atenção à saúde mental e 
da resolutividade do centro de atenção psicossocial álcool e drogas – caps ad. 2010. 
Dissertação (Curso de pós-graduação em Farmacologia) - Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba, 2010. Disponível em: 
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/24955. Acesso em: 18 out. 2021.  

SILVA, Jadna Kelly; OLIVEIRA, Maria Tereza; SOUZA, Elisângela Feitosa. Processo 
De Trabalho Do/A Assistente Social e Sua Inserção no Hospital Psiquiátrico Professor 
Severino Lopes. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSISTENTES SOCIAIS, 16., 
2019, Brasília/DF. Anais eletrônicos... 2019. Disponível em: 
https://broseguini.bonino.com.br/ojs/index.php/CBAS/article/view/708/689 Acesso 
em: 19 maio. 2021.   

SILVA, Katianne. Centro de atenção psicossocial de álcool e outras drogas 
(capsad): uma análise do trabalho realizado pelos profissionais junto à família dos 
usuários. Disponível em: 
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/bitstream/riufcg/11523/1/KATIANNE%20PER
EIRA%20SILVA%20-%20TCC%20SERVI%C3%87O%20SOCIAL%202019.pdf. 
Acesso em: 03 abri. 2021. 

SILVA, Mara Fernandes. Entre nós–A Educação pelos Pares como resposta ao 
consumo de substâncias psicoativas. 2017. Dissertação (Doutoramento em 
Sociologia) - Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais. Disponível em: 
file:///C:/Users/Cleide/Downloads/Tese%20Doutoramento%20Mara%20Silva.pdf. 
Acesso em: 19 jun. 2021.  

SILVA, Maria Liduína de Oliveira e. Homenagem às professoras da primeira Escola 
de Serviço Social no Brasil. Serviço Social & Sociedade, São Paulo, n. 128, p. 165-
172, jan./abr.,2017. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/j/sssoc/a/7GzFrFndWwZZp6CDygfKFRN/?lang=pt&format=pdf
. >. Acesso em: 28 jun. 2021. 

SILVEIRA, Denise Tolfo; CÓRDOVA, Fernanda Peixoto. A pesquisa 
cientítica. Métodos de pesquisa. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. p. 33-44, 
2009.Disponivel em: 
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/213838/000728731.pdf?sequence
=1. Acesso em: 08 mai. 2021. 

SILVEIRA, Leonardo Diego da Silva. ÉTICA E SERVIÇO SOCIAL NO BRASIL: 
APONTAMENTOS HISTÓRICOS SOBRE OS CÓDIGOS DE ÉTICA DA PROFISSÃO. 
In: Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais 2019. 2019.Disponivem em: 
file:///C:/Users/Cleide/Downloads/1052-Article%20Text-2023-1-10-20191229.pdf. 
Acesso em: 05 jun. 2021. 

SOARES, Juliana Paula; PEREIRA, Edna Regina Silva; LIMA, Jacqueline Rodrigues. 



88 
 

Competência em saúde mental na perspectiva de profissionais de saúde que atuam 
em Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Itinerarius Reflectionis, Goiânia. v. 17, 
n. 1, p. 01-22, 2021. Disponível em: 
https://www.revistas.ufg.br/rir/article/view/62845/36037. Acesse em: 25 jun. 2021. 

SOUSA, Charles Toniolo de. A prática do assistente social: conhecimento, 
instrumentalidade e intervenção profissional. Emancipação, v. 8, n. 1, p. 119-132, 
2008. Disponível em: 
http://cressrn.org.br/files/arquivos/k7maNx2767S70XHK8137.pdf. Acesso em: 6 jun. 
2021.  

TORCATO, Carlos Eduardo Martins. A história das drogas e sua proibição no 
Brasil: da Colônia à República. 2016. Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo. 
Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-05102016-
165617/publico/2016_CarlosEduardoMartinsTorcato_VCorr.pdf. Acesso em: 04 jun. 
2021.  

TRINDADE, Mably. O Serviço Social no Brasil: gênese, natureza e desafios na con-
temporaneidade. Serviço Social em Perspectiva, Montes Claros, v. 1, n. 1, p. 05-26, 
jan./jun. 2017.Disponivel em: https://www.periodicos.unimontes.br/index.php/seso-
perspectiva/article/view/665/664. Acesso em: 27 de jun. de 2021. 

YAZBEK, Maria Carmelita. Serviço Social, Questão Social e Políticas Sociais em 
tempos de degradação do trabalho humano, sob o domínio do capital financeiro. 
Serviço Social em Revista, Londrina, v. 21, n. 1, p. 183-194, 2018. Disponível em: 
https://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ssrevista/article/view/35215/24769. Acesso 
em: 20 set. 2021.    

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-05102016-165617/publico/2016_CarlosEduardoMartinsTorcato_VCorr.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-05102016-165617/publico/2016_CarlosEduardoMartinsTorcato_VCorr.pdf
https://www.periodicos.unimontes.br/index.php/sesoperspectiva/article/view/665/664
https://www.periodicos.unimontes.br/index.php/sesoperspectiva/article/view/665/664


89 
 

 
 

APÊNDICE A- OFÍCIO PARA SOLICITAÇÃO DE APLICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Ilma. Sra. 

Milene Rodrigues da Silva 

DD. Coordenadora do Caps Ad de Caçador/SC 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS (CAPS AD)  

Nesta 

 

Prezada Senhora, 

Meu nome é Cleide da Rosa Faustino, sou acadêmica do curso de Serviço 

Social da UNIARP, orientanda da professora Dra. Hillevi Maribel Haymussi. Estou na 

fase de conclusão de curso, desenvolvendo a pesquisa: A INTERVENÇÃO DO 

ASSISTENTE SOCIAL COM JOVENS E ADULTOS QUE FAZEM USO ABUSIVO DE 

SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS/ NO CAPS AD DE CAÇADOR/SC, que tem como 

objetivo geral analisar como se dá à intervenção do assistente social com os jovens e 

adultos que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas no Caps Ad de 

Caçador/SC. O projeto em questão será desenvolvido com a aplicação de uma 

pesquisa com uma assistente social, pertencente a esta instituição, atuando 

diretamente com os Jovens e Adultos. Sendo assim, venho muito respeitosamente 

solicitar a V.Sa. a permissão para aplicar minha pesquisa, nesta conceituada 

instituição. A sua permissão possibilitará que eu conclua o meu trabalho de conclusão 

de curso. Todos os entrevistados assinarão o termo de livre consentimento de 

pesquisa e serão respeitadas as normas da COVID- 19. Qualquer dúvida disponibilizo 

o telefone da professora Hillevi (49) 999903618. 

Agradeço imensamente por sua disponibilidade e atenção. 

Cordialmente, 

 

Cleide da Rosa Faustino                  Hillevi Maribel Haymussi 

Acadêmica                                        Professora Orientadora 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO PARA USUÁRIOS 

 

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL- UNIARP/CAÇADOR/SC 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

ACADÊMICA PESQUISADORA: CLEIDE 

ORIENTADORA DA PESQUISA: DRA. HILLEVI MARIBEL HAYMUSSI 

 

QUESTIONÁRIO PARA USUÁRIOS DO CAPS AD DE CAÇADOR/ SC 

Os dados da pesquisa serão totalmente sigilosos. Seu nome não será 

identificado. 

Não existem respostas certas ou erradas, o que importa é sua opinião sincera. 

Embora sua participação não seja obrigatória, caso aceite participar, sua 

colaboração será de grande valia para o estudo dos serviços que atendem usuários 

de álcool e outras drogas.  

 

1) Idade: ________. 

 

2) Sexo:  

               ( ) masculino                                 ( ) feminino  

3) Qual o seu estado civil? 

( ) Casado (a)                                    ( ) Divorciado Judicialmente 

( ) União Estável                                ( ) Viúvo 

( ) Desquitado ou separado               ( ) Solteiro 

 

4) Com quem vive atualmente: 

     ( ) Sozinho                                            ( ) Colegas/ amigos   

                ( ) Esposa (o) ou companheira             ( ) Familiares 

                ( ) Casa de Acolhimento                       ( ) Outros   

5) Qual o seu grau de escolaridade: 

( ) Sem escolaridade                               ( ) Curso técnico incompleto 

( ) Ensino fundamental completo            ( ) Ensino superior completo 

( ) Ensino fundamental incompleto            ( ) Ensino superior incompleto 

( ) Ensino médio completo                      ( ) Pós graduação completa 

( ) Ensino médio incompleto                   ( ) Pós graduação incompleta 

( ) Curso técnico completo 
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6) Qual sua principal fonte de renda? (possível escolher mais de uma opção)  

( ) Aposentadoria                    ( ) Renda do Cônjuge/ companheiro (a)  

( ) Auxílio-doença                    ( ) Renda familiar  

( ) Emprego                             ( ) Seguro - desemprego 

( ) Pensionista                         ( ) Outros:  

 

7) Você fez uso de algum tipo de drogas nos últimos 30 dias?   

(  ) Sim                                                    ( ) Não 

Se sim, qual tipo de droga você fez uso? (Possível mais de uma opção) 

( ) Álcool                                                            ( ) Maconha 

( ) Tabaco                                                           ( ) Êxtase 

( ) Cocaína                                                          ( )  Psicotrópicos sem receita  

( ) Crack                                                              ( ) Outro. Qual:____________                                                                                                                                                        

 

8) Qual (is) a droga (s) de preferência que o levou a procurar o tratamento no 

CAPS ad? (possível escolher mais de uma opção) 

 

( ) Álcool                                                            ( ) Maconha 

( ) Tabaco                                                           ( ) Êxtase 

( ) Cocaína                                                          ( )  Psicotrópicos sem receita  

( ) Crack                                                              ( ) Outro. Qual:____________ 

 

9) Você faz uso de algum tipo de medicação?  

9.1) ( ) Sim                                                         ( ) Não 

Se sim qual? _____________________________________________ 

 

10)  Há quanto tempo você frequenta este serviço? 

( ) há menos de 1 mês                          ( ) de 2 a 3 anos 

( ) de 1 a 3 meses                                 ( ) de 3 a 4 anos 

( ) de 3 a 6 meses                                 ( ) de 4 a 5 anos 

( ) de 1 a 2 ano                                      ( ) Mais de 5 anos 

 

11)  Quem o encaminhou para procurar tratamento no CAPS ad? 

( ) Vim por vontade própria       ( ) Serviço de saúde ou indicação medica  

( ) Familiares                             ( ) Ordem judicial    
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( ) Emprego                               ( )  Amigos 

( ) Outros qual:___________________________________________ 

 

12)  Quantas vezes você costuma frequentar esse serviço?  

( ) Todos os dias da semana                      ( ) de 15 em 15 dias 

( ) 3 a 4 dias por semana                            ( )  3 vezes por semana  

( ) 1 a 2 dias por semana                             ( ) 1 vez por semana 

 

 

13)  Você tem algum profissional de referência aqui no CAPS ad?  

(  ) Sim                                                                        ( ) Não 

14.1 Quem é este profissional? 

__________________________________________________ 

 

14)  Ao iniciar seu acompanhamento aqui no CAPS ad foi traçado seu projeto tera-

pêutico? 

( ) Sim                                                                 ( ) Não 

  15.1 Você concorda com o que foi proposto no seu projeto terapêutico?  

                 ( ) Sim                                                                ( ) Não 

15)  Qual a sua opinião sobre a maneira de como você foi tratado, em termos de 

respeito e dignidade?  

Nunca me senti respeitado                                           1 

Geralmente não me senti respeitado                            2 

Mais ou menos                                                              3 

Geralmente me senti respeitado                                   4 

Sempre me senti respeitado                                         5                        

 

16)  Quando você falou com a pessoa que admitiu você no CAPS ad, você o sentiu 

ouviu você?   

Não me ouviu de forma alguma                                    1 

Não me ouviu bastante                                                  2 

Mais ou menos                                                              3 

Me ouviu bastante                                                         4 

Me ouviu muito                                                              5 

                                                               



93 
 

17)  Até que ponto a pessoa que admitiu você no CAPS ad, pareceu compreender 

o seu problema?  

Não me compreendeu de forma alguma                         1 

Não me compreendeu muito                                            2 

Mais ou menos                                                                 3 

Me compreendeu bem                                                      4 

Me compreendeu muito bem                                            5 

 

18)  Qual sua opinião sobre o tipo de ajuda dado a você pelo CAPS ad? 

Parece que eles pioraram as coisas                                1 

Não obtive nem uma ajuda                                              2 

Não obtive muita ajuda                                                    3 

Senti que obtive alguma ajuda                                         4 

Senti que obtive muita ajuda                                            5 

 

19)  Em geral como você classificaria a acolhida dos profissionais do CAPS ad? 

Nada amigável                                                                    1 

Pouco amigável                                                                   2 

Mais ou menos                                                                    3 

Amigável                                                                              4 

Muito amigável                                                                     5 

 

20)  De que você mais gostou no CAPS ad?   

_______________________________________________________ 

21)  De que você menos gostou?  

_______________________________________________________  

     23-) Você conhece a assistente social do CAPS? 

            (      )  Sim       (       ) Não 

24-) Recebeu algum atendimento dela? Qual? 

______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

25-) Faz alguma atividade no CAPS com ela? 

______________________________________________________________ 

  

26- Desde que você começou a se 
tratar aqui está (ao)...”?    

Pior do 
que antes 

  Sem mu-
dança 

Melhor do 
que antes 
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Seus problemas                                                                         

Seu humor 
 

   

Sua confiança em você mesmo 
 

   

Seu interesse pela vida 
 

   

Sua capacidade de suportar situações 
difíceis  

 

   

Seu apetite 
 

   

Sua saúde física (dores, tremores, 
etc...) 

 

   

Sua sexualidade (satisfação sexual) 
 

   

Sua convivência com a família    

Sua convivência com seus amigos (as)   
 

   

Sua convivência com as outras pes-
soas 

 

   

Seu interesse em trabalhar ou se ocu-
par com alguma coisa  
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APÊNDICE C -  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE – UNIARP 

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

PESQUISA: A INTERVENÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL COM JOVENS E 

ADULTOS QUE FAZEM USO ABUSIVO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS/ NO 

CAPS AD DE CAÇADOR/SC. 

PESQUISADORA: Cleide da Rosa Faustino 

ORIENTADORA: Profª Dra. Hillevi Maribel Haymussi 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Fui informado (a) sobre o Projeto de Pesquisa: A INTERVENÇÃO DO 

ASSISTENTE SOCIAL COM JOVENS E ADULTOS QUE FAZEM USO ABUSIVO DE 

SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS/ NO CAPS AD DE CAÇADOR/SC, que tem como 

objetivo geral Analisar como se dá à intervenção do assistente social com os jovens e 

adultos que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas no Caps Ad de 

Caçador/SC. Estou ciente e fui esclarecido (a) que os dados e resultados individuais 

deste trabalho estarão sempre sob sigilo ético, não sendo mencionados os nomes dos 

participantes em nenhuma apresentação oral ou material escrito que venha a ser 

publicado. Os participantes da pesquisa que responderão ao questionário, não 

sofrerão nenhum risco ou dano, sendo que os custos da pesquisa correrão por conta 

do pesquisador. 

Dentro dessas condições, eu,                            me disponho a responder às 

questões do questionário. Estou ciente de que mesmo não recebendo nenhum 

benefício direto ou imediato deste estudo, minha participação será de extrema 

importância. Após estar ciente e ter sido devidamente informado (a) sobre os aspectos 

da pesquisa pelo termo de Consentimento, e ter esclarecido minhas dúvidas, eu 

concordo em participar desta pesquisa e autorizo a publicação dos referidos dados. 

Caso venham a surgir novos questionamentos sobre o estudo, posso contatar 

a pesquisadora Cleide da Rosa Faustino sob orientação da professora Dra. Hillevi 

Maribel Haymussi, do curso de Serviço Social da UNIARP/Caçador, no telefone (49) 

35670857, para qualquer pergunta sobre meus direitos como participante deste 

estudo. 



96 
 

 

 

_______________________________  ______________________________ 

 

Assinatura do Participante      Nome 

 

 

_______________________________  ______________________________ 

 

Assinatura do Pesquisador      Nome 

 

 

 

Caçador/SC, agosto de 2021. 

 

Caçador, 09 de agosto de 2021 
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO PARA ASSISTENTE SOCIAL 

 

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL- UNIARP/CAÇADOR/SC 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

ACADÊMICA PESQUISADORA: Cleide 

ORIENTADORA DA PESQUISA: Dra. Hillevi Maribel Haymussi 

 

QUESTIONÁRIO PARA PROFISSIONAL DA EQUIPE DO CAPS AD DE 

CAÇADOR- ASSISTENTE SOCIAL 

RESUMO DA PESQUISA 

A presente pesquisa tem como objetivo: Analisar como se dá a intervenção do 

assistente social no CAPS AD de CAÇADOR/SC, com jovens e adultos que fazem 

uso abusivo de substâncias psicoativas. Como objetivo específicos almeja-se: 

Caracterizar o CAPS AD de Caçador/SC; Identificar o número de jovens e adultos 

atendidos no CAPS AD de Caçador, estabelecendo um perfil deles; Identificar que tipo 

de drogas utilizam; Analisar como se dá à intervenção do assistente social no CAPS 

AD de Caçador, com os jovens e adultos que fazem uso abusivo de substâncias 

psicoativas, contendo as seguintes questões; Identificar quais os motivos que levam 

os jovens e adultos a fazerem o uso abusivo de substâncias psicoativas; Descrever 

como se delineia o papel do Serviço Social nos CAPS AD? Apontar quais as 

intervenções realizadas pelo Serviço Social; identificar que instrumentais técnico 

operativos profissionais são utilizados para a intervenção; conhecer como reagem os 

usuários; identificar se é intervenção com a família; Identificar qual a resolutividade do 

trabalho do assistente social. 

CONFIDENCIALIDADE O seu nome não será registrado no questionário sobre 

drogas. Seu nome não será divulgado em qualquer publicação ou para qualquer 

pessoa. O seu formulário de consentimento de participação e as informações para 

sua localização serão mantidos em local seguro, separado do questionário, e sob a 

responsabilidade do entrevistador.  

RISCOS Não existe nenhum risco associado com a sua participação nesse 

estudo.  

BENEFÍCIOS A sua participação nos ajudará a compreender como se dá a 

intervenção do profissional assistente social junto a equipe de atendimento do CAPS 

AD de Caçador/SC e aos usuários atendidos- pessoas dependentes de drogas, além 
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de nos fornecer dados importantes para identificar possíveis soluções aos obstáculos 

encontrados no complexo tratamento de portadores de transtornos relacionados ao 

uso de substâncias  

OBRIGAÇÕES A única obrigação é ser honesto(a) ao responder as questões e 

estar disponível para a entrevista. 

1- DADOS DO ENTREVISTADO: 

a- Idade: 

b- Gênero: 

c- Estado Civil: 

d- Há quantos anos formada: 

e- Há quanto tempo na equipe do CAPS AD/Caçador/SC 

f- Jornada de trabalho: 

2- SOBRE O REFERENCIAL DE SERVIÇO SOCIAL: 

b- Como você define o Serviço Social: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

c- Quais os instrumentais técnico operativos do Serviço Social utilizados na 

sua intervenção: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

d- Qual o conhecimento necessário para sua intervenção: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3- SOBRE A INTERVENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NO CAPS AD/CAÇA-

DOR/SC 

a- Há um modelo padrão de atendimento dos usuários: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

b- Explique como se dá a sua intervenção junto aos usuários, desde quando 

ele entra até sua saída: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________. 

 

c- Quais as atividades propostas pelo Serviço Social para serem desenvolvi-

das com os usuários? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

d- É realizado trabalho em equipe com outros profissionais? Explique: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

e- Quais são os desafios que você encontra na efetivação de seu trabalho: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

f- Quais os problemas vivenciados em seu cotidiano profissional? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

g- Qual a resolutividade de sua intervenção: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4- SOBRE A RELAÇÃO COM OS USUÁRIOS: 

4.1 PERFIL DOS USUÁRIOS: 

a- Quantos usuários são atendidos pelo Serviço Social no momento? 

___________________________________________________________

__________________________________________. 

b- Idade: 

c- Qual o gênero destes? 

_Femininos: n:_________________________________ 
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_Masculinos: n.:________________________________ 

d- Qual a escolaridade: 

e- Estado civil: 

f- Eles trabalham? 

g- Se trabalham, qual a ocupação? 

 

h- Quais as drogas utilizadas por eles? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

i- Há quanto tempo estão no Caps? 

 

 

j- Há reincidentes? 

 

 

k- Aceitam o tratamento proposto? 

 

 

 

 

 

l- Quando resistem ao tratamento proposto o que é feito? 

 

 

m- Os medicamentos receitados são pagos por quem? 

 

 

n- Quantas horas permanecem no CAPS? 

 

 

o- Há usuários do CAPS ad que são presidiários? 
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p- Os usuários moram com quem? 

 

4.2 RELAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL COM A FAMÍLIA DO USUÁRIO: 

a- Como é realizada a relação com a família, explique: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

b- A família ajuda ou não? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

     c- Quais intervenções são realizadas com a família, explique 
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ANEXO A - PLANO DE TRABALHO DA INTERVENÇÃO DO ASSISTENTE 

SOCIAL 

O SERVIÇO SOCIAL NO CAPS AD  
 
 
 

 

 

PLANO DE TRABALHO DA INTERVENÇÃO DO 
ASSISTENTE SOCIAL – 2020/2021 

 
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO A SER EXECUTADO 

 
 
 

RESPONSÁVEIS: 

 
COORDENADOR TÉCNICO 

 
Nome Completo:   

 
Número do Registro Profissional:   

 
1.1.1.3. Telefone para contato: (49) 3563-6323 

 
1.1.1.4. Email:  
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RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO 

 
Nome Completo: Milene Rodrigues da Silva 
Cargo: Asssitente Social    CRESS 4822 

 
 
 

EXECUÇÃO 
 
 
 

Imóvel onde funciona o Serviço é: 

 
(      ) Próprio (      ) Cedido (  ) Público (   ) Particular

 ( X ) Alugado 

 
 

• A organização da sociedade civil fica aberta 

quantas horas por semana: 

(    )Até 20 horas ( ) De 21 a 39 horas (     )40 horas 

( X ) Mais de 40 horas ( )Ininterrupto (24h/dia, 7 dias/semana) 

 
 

• Quais dias da semana a unidade executora funciona? 
 
 

( X ) Segunda-feira ( X )Terça-feira (X)Quarta-feira 

( X )Quinta-feira 

( )Domingo 

( X ) Sexta-feira ( ) Sábado 

 
 

 
RECURSOS HUMANOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

 
Quantidade Titulação Escolaridade Função Vínculo CH/Sem

ana 
01 Enfermeira 3 Coordenado

ra 
1 3

5 h 
01 Psicóloga 3 Psicóloga 1 3

5 h 
01 Terapeuta 

Ocupacional 

3 Terapeuta 

Ocupacional 

1 3
0 h 

01 Assistente 

Social 

3 Assistente 

Social 

1 3
0 h 

01 Redutor de 3  1 3
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Danos 5 h 
 

01 Médico 3 Médico 
Clínico 

1 20 h 

01 Médica 3 Médica 

Psiquiatra 

2 Prestadores 
de serviço 

 

  
 

 

 

01 Coordendora 
Administrativa 

  1 40 h  

01 
Guarda    

1 40 h 

      
01 Servente 4 Servente 1 40 h 

 

 

Como funciona o tratamento no CAPS? 

Para receber atendimento no CAPS o paciente pode procurar uma 

unidade por livre e espontânea vontade, ou ele pode ser encaminhado pela 

Estratégia Saúde da Família ou alguma outra instituição. Ao chegar, o paciente é 

analisado pelo profissional de plantão, para entender o quadro clínico que ele se 

encontra. 

Cada paciente possui um Terapeuta de Referência, acompanhando o 

caso, e assim criando uma relação de confiança importante para esses tipos de 

pacientes. O Terapeuta é responsável por realizar o Projeto Terapêutico Singular 

(PTS), que são uma série de atividades e terapias do paciente dentro do CAPS, 

como por exemplo, sessões de psicoterapia, consultas médicas, oficinas 

terapêuticas, entre outras atividades. 

O paciente deve iniciar seu tratamento no modo intensivo, e conforme 

tenha melhoras significativas no seu quadro clínico deve migrar para o semi-intensivo 

e posteriormente, não-intensivo. 

 

OBJETIVO GERAL DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 
Trabalhar o usuário como um ser na sua totalidade, levando em consideração 
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a sua história de vida e o ambiente no qual está inserido. A reintegração social, fator 

fundamental no resgate dos nossos usuários, respeitando sua autonomia e as 

demandas a ela inerentes. Promovendo a universalização e defesa dos direitos 

sociais dos usuários. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
Oferecer atendimento humanizado, orientações e encaminhamentos para usu-

ários em situação de vulnerabilidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras 

drogas; 

Realizar acompanhamento/atendimento familiar, visando o fortalecimento de 

vínculos e a responsabilização na realização do tratamento. 

Sensibilizar a pessoa em situação de rua a retomar o tratamento, através de 

abordagem social. 

Promover a reinserção social dos usuários através de diversas ações, articu-

lando saúde, educação, trabalho, cultura, lazer, esporte, esclarecimentos e educação 

da população, ou seja, utilizando recursos intersetoriais e criando estratégias conjun-

tas. 

Buscar fortalecimento de vínculos familiares para as pessoas em situação de 

rua, oferecendo tratamento especializado e humanizado para essa demanda, assim 

como, encaminhamentos necessários para as políticas sociais. 

Revisar todos os Benefícios de Prestação Continuada dos usuários, encami-

nhando para acesso os que desconhecem o direito. 

Realizar Estudo Social dos usuários encaminhados para internamento compul-

sório. 

    

JUSTIFICATIVA: 

 

O reconhecimento de que o consumo de álcool e outras drogas refere-se a um 

fenômeno com múltiplas causas e consequências nas vidas das pessoas e suas 

famílias remete naturalmente para a construção de alguns consensos como, por 

exemplo: para o entendimento de que a intervenção não é campo de atuação 

exclusivo de uma única política pública e/ou de uma disciplina; para fazer frente aos 

seus múltiplos aspectos é preciso políticas capazes de reconhecer as questões de 
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saúde pública, segurança e exclusão social, cujos usuários e suas famílias encontram- 

se em situação de vulnerabilidade, risco por direitos violados. Esta realidade impõe 

ao poder público ações articuladas e integradas, envolvendo amplos setores da 

sociedade na perspectiva da prevenção, do tratamento, de cuidados, de proteção 

social e segurança, buscando garantir direitos e contribuir para a construção da 

autonomia. 

 
Ao longo dos últimos anos no Brasil, as políticas públicas têm buscado a construção 

de redes de serviços para o enfrentamento das questões associadas ao consumo de 

crack e outras drogas, como direito de cidadania. Estas ações têm objetivado 

identificar as necessidades de suportes e apoios a estas pessoas, na perspectiva de 

oferecer-lhes ações integradas e articuladas de saúde, cuidados, acesso à educação, 

trabalho, redução dos danos, fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e 

sociais, melhora das condições de vida, construção de oportunidades e fortalecimento 

das famílias na sua função protetiva. (Caderno de Orientações Técnicas, 2016). 

 

Diante de todo o contexto acima percebe-se a importância do trabalho do 

profissional Assistente Social a ser desenvolvido dentro dos CAPSAD, como: 

fortalecimento dos vínculos familiares e sociais dos usuários, além de orientações e 

encaminhamentos das diversas expressões da questão social para outras políticas 

públicas e a melhora das condições de vida.    

 

 
PÚBLICO-ALVO / BENEFICIÁRIOS 

 
Usuários e suas famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência do uso 

de álcool, crack e outras drogas. 

 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

 
Município de Caçador. 

 
METODOLOGIA 

 
A metodologia de trabalho tem como finalidade promover, ampliar e viabilizar o 

tratamento de usuários em situação de vulnerabilidade social em decorrência do uso 

de álcool, crack e outras drogas. 

Com este intuito, o CAPS AD trata-se de um Serviço “porta-aberta”, o que 

significa que a qualquer momento, em quaisquer condições, o sujeito pode procurar o 
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serviço, podendo chegar por demanda espontânea ou encaminhado por outros 

Serviços de Saúde, escolas, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, Poder Judiciário, 

Ministério Público. A presente estratégia vai de encontro a diretrizes e princípios do 

SUS, que versa na garantia de direitos da universalidade e acessibilidade. 

AÇÕES DO SERVIÇO SOCIAL NO CAPS AD  

Acolhimento inicial: primeiro atendimento, por demanda espontânea ou refe-

renciada, incluindo as situações de crise no território; consiste na escuta qualificada, 

que reafirma a legitimidade da pessoa e/ou familiares que buscam o serviço e visa 

reinterpretar as demandas, construir o vínculo terapêutico inicial e/ou co-responsabi-

lizar-se pelo acesso a outros serviços, caso necessário. 

Atenção às situações de crise: ações desenvolvidas para manejo das situa-

ções de crise, entendidas como momentos do processo de acompanhamento dos 

usuários, nos quais conflitos relacionais com familiares, contextos, ambiência e vivên-

cias causam intenso sofrimento e desorganização. Esta ação exige disponibilidade de 

escuta atenta para compreender e mediar os possíveis conflitos e pode ser realizada 

no ambiente do próprio serviço, no domicílio ou em outros espaços do território que 

façam sentido ao usuário e a sua família e favoreçam a construção e a preservação 

de vínculos. 

• Atendimento em grupo: ações desenvolvidas coletivamente, como re-

curso para promover sociabilidade, intermediar relações, manejar dificuldades relaci-

onais, possibilitando experiência de construção compartilhada, vivência de pertenci-

mento, troca de afetos, autoestima, autonomia e exercício de cidadania. 

• Atendimento para a família: ações voltadas para o acolhimento indivi-

dual ou coletivo dos familiares e suas demandas, que garantam a corresponsabiliza-

ção no contexto do cuidado, propiciando o compartilhamento de experiências e de 

informações. 

• Atendimento domiciliar: atenção desenvolvida no local de morada da 

pessoa e/ou de seus familiares, para compreensão de seu contexto e de suas rela-

ções, acompanhamento do caso e/ou em situações que impossibilitem outra modali-

dade de atendimento. 

• Ações de reabilitação psicossocial: ações de fortalecimento de usuá-

rios e de familiares, mediante a criação e o desenvolvimento de iniciativas articuladas 

com os recursos do território nos campos do trabalho/economia solidária, habitação, 
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educação, cultura, direitos humanos, que garantam o exercício de direitos de cidada-

nia, visando à produção de novas possibilidades para projetos de vida. 

• Fortalecimento do protagonismo de usuários e de familiares: ativi-

dades que fomentem: a participação de usuários e de familiares nos processos de 

gestão dos serviços e da rede, como assembleias de serviços, participação em con-

selhos, conferências e congressos; a apropriação e a defesa de direitos; a criação de 

formas associativas de organização. A assembleia é uma estratégia importante para 

a efetiva configuração dos CAPS como local de convivência e de promoção de prota-

gonismo de usuários e de familiares. 

Ações de articulação de redes intra e intersetoriais: estratégias que promo-

vam a articulação com outros pontos de atenção da rede de saúde, educação, justiça, 

assistência social, direitos humanos e outros, assim como com os recursos comunitá-

rios presentes no território. 

 

O Projeto Terapêutico Singular (PTS), formulado no âmbito do CAPS, com 

a participação da Unidade de Acolhimento, deve observar as seguintes 

orientações: 

 

• acolhimento humanizado, com estímulo à grupalização e à socialização, 

por meio de atividades terapêuticas e coletivas; 

•   desenvolvimento de ações que garantam a integridade física e mental, 

considerando o contexto social e familiar; 

•  desenvolvimento de intervenções que favoreçam a adesão ao trata-

mento, visando à interrupção ou redução do uso de crack, álcool e outras drogas; • 

acompanhamento psicossocial ao usuário e à respectiva família;  

•  atendimento psicoterápico e de orientação, entre outros, de acordo com 

o Projeto Terapêutico Singular;  

•  atendimento em grupos, tais como psicoterapia, grupo operativo, ativi-

dades de suporte social, assembleias, grupos de redução de danos, entre outros;  

•  oficinas terapêuticas; 

•   atendimento e atividades sociofamiliares e comunitárias;  
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•  promoção de atividades de reinserção social; • articulação com a Rede 

intersetorial, especialmente com a assistência social, a educação, a justiça e os direi-

tos humanos, com o objetivo de possibilitar ações que visem à reinserção social, fa-

miliar e laboral, como preparação para a saída;  

•  articulação com programas culturais, educacionais e profissionalizan-

tes, de moradia e de geração de trabalho e de renda;  

•  saída programada e voltada à completa reinserção do usuário, de acordo 

com suas necessidades, com ações articuladas e direcionadas à moradia, ao suporte 

familiar, à inclusão na escola e à geração de trabalho e renda. 

 
O assistente social deverá trabalhar com ações socioeducativas e não só com 

soluções de problemas, entendendo que a educação se constitui em uma política 

social que tem como compromisso garantir os direitos sociais. Desta maneira, a 

prática do Serviço Social no CAPS AD se concretiza nas seguintes atribuições:  

• Conhecimento do espaço sócio-ocupacional; 

• Atendimento individual; 

• Atendimento Grupal; 

• Realização de reuniões 

• Atendimento familiar 

• Visita domiciliar 

• Elaboração, implementação e realização de ações, programas e projetos  

• Apoio a equipe pedagógica e administrativa; 

• Participação de Capacitações 

• Envolvimento com a rede de serviços sócio assistenciais 

• Realização de encaminhamentos  

• Acompanhamentos diversos   

• Encaminhamentos para outras políticas públicas  

 

 
Referências  

 

Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Caderno de 
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Orientações Técnicas: Atendimento no SUAS às famílias e aos indivíduos em situação 
de vulnerabilidade e risco pessoal e social por violação de direitos associada ao 
consumo de álcool e outras drogas. Brasília, 2016. 

 
 
Caçador, novembro de 2020. 
 
Assistente Social responsável pela elaboração do Projeto 
 
Observação: Por questão de ética na pesquisa o nome dos técnicos 

profissionais foi omitido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


