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RESUMO 
 

O uso de álcool e outras drogas é uma prática antiga e de grande relevância 
cultural. Contudo, o consumo problemático pode envolver prejuízos tanto 
para o indivíduo em uso, quanto para seu contexto social. Entende-se que, 
do ponto de vista terapêutico, os medicamentos podem auxiliar reduzindo 
danos dos sintomas de abstinência enquanto intervenções comportamentais 
e psicossociais também sejam usadas com maior eficiência em atingir os 
objetivos do tratamento estabelecidos pelo indivíduo. Tais informações 
sugerem a importância de entender o ponto de vista dos usuários em relação 
aos fármacos direcionados ao tratamento do consumo problemático de álcool 
e outras drogas. Entretanto, dispõem-se de poucos estudos que tratam desse 
assunto. Por isso, tem-se por objetivo analisar as visões dos usuários que 
buscam tratamento no CAPS ad quanto as intervenções farmacológicas. 
Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal e quantitativo. Este 
trabalho é derivado de uma pesquisa maior, longitudinal e que ainda está em 
andamento. Foram utilizados os dados sociodemográficos e de satisfação 
com os serviços e recursos da unidade. Os participantes da pesquisa foram 
recrutados no CAPS ad III– Ceilândia, Distrito Federal. Quando perguntados 
sobre o motivo de procurarem pelo CAPS ad, 46% responderam que foi pela 
falta de qualidade de vida e 29%, por Indicação ou Medidas Judiciais. Grande 
parte, 87% dos entrevistados, possuía perspectivas positivas em relação ao 
tratamento. Em geral, 50% diz que os fármacos são importantes no controle 
de sintomas relacionados à saúde mental e 29% defende que eles ajudam a 
manter a abstinência total. Por outro lado, 21% declara não acreditar que os 
medicamentos sejam necessários para o tratamento. De modo geral, as 
respostas se enquadram nas funções dos fármacos, segundo a literatura. Um 
único fator foi a abstinência total, a qual precisará do auxílio de intervenções 
psicossociais para que seja mais efetiva. 
 

 
Palavras chave: usuários de álcool e outras drogas; farmacoterapia; 
tratamento de abstinência. 
  



 

ABSTRACT 
 
The use of alcohol and other drugs is a cultural relevant old practice. 
However, excessive consumption may involve losses not only for the 
individual but also for the ones in his/her social context. From a therapeutic 
point of view, medications may offer relief from the withdrawal symptoms so 
that psychosocial and behavioral interventions can be used more efficiently. 
Such information emphasize the importance of understanding the users point 
of view about pharmacotherapies used on the treatment of problematic use of 
alcohol and other drugs. However, there are few studies approaching this 
subject. Therefore, the goal of this study is to analyze the perceptions about 
the pharmacological interventions of users seeking treatment. This is a 
quantitative cross-sectional descriptive study. It was emerged from a larger 
and longitudinal one that is still in progress and from which sociodemographic 
and satisfaction with the services of the unit data was used. The participants 
were recruited in CAPS ad III- Ceilândia, Distrito Federal. When asked about 
the reason for seeking CAPS ad, 46% replied it was because of the lack of 
quality of life and 29%, by indication or judicial order. Overall, many (87%) 
participants had a positive outlook regarding treatment. Half of them (50%) 
said the medications are important in controlling symptoms related to mental 
health and 29% support the idea that they help to maintain total abstinence. 
On the other hand, 21% said they did not believe medications are needed for 
this mean. Finally, the answers fit to what the literature says about them. 
There were no big unconformities. The only factor to consider was the Total 
Abstinence, which participants answered as a goal of pharmacotherapy but, in 
fact, medications alone are not efficient. It will need psychosocial interventions 
to become more effective. 
 
Key-words: alcohol and other drugs users; pharmacotherapy; abstinence 
treatment. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Uso problemático de Álcool e outras Drogas 

O uso de álcool e outras drogas é uma prática antiga e de grande 

relevância cultural. Em alguns casos, ela pode ser associada a atividades 

culturais, informais e prazerosas. Contudo, o consumo problemático pode 

envolver prejuízos tanto para o indivíduo em uso, quanto para seu contexto 

social (CRUZ & FELICISSIMO, 2015; BRASIL, 2004).  

Segundo a Classificação Internacional de Doenças – 10 (CID – 10), 

cujo critério é adotado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, o Uso Nocivo 

(prejudicial ou problemático) de substâncias é um padrão de uso que possui 

como consequência prejuízo físico ou mental à saúde sem que critérios de 

dependência sejam encontrados no indivíduo. Para a dependência de 

substâncias, o diagnóstico apenas poderá ser realizado se três ou mais dos 

seguintes critérios forem preenchidos em algum momento dos últimos 12 

meses:  

 Forte desejo ou compulsão para consumir a substância; 

 Dificuldade no controle do início, término e nível de consumo da 

substância; 

 Ocorrência de síndrome de abstinência característica da 

substância ou o uso da mesma para aliviar ou evitar sintomas; 

 Tolerância, onde doses mais altas são necessárias para 

alcançar mesmos efeitos; 

 Deixar, gradativamente, atividades ou interesses pessoais em 

favor da substância; 

 Insistência no uso mesmo ocorrendo prejuízos claros ao 

indivíduo, assim como danos ao fígado, estado de humor 

depressivo, comprometimento do funcionamento cognitivo 

(GALDURÓZ & FERRI, 2015). 

De modo geral, os problemas causados pelo consumo problemático 

das substâncias em questão podem ser classificados em duas grandes 

categorias. A primeira está ligada aos prováveis efeitos tóxicos da 

substância, ao risco de desenvolver transtornos do uso de drogas. Já a 

segunda, encontra-se no fato de que o uso de certas substâncias é 
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considerado ilícito e sua continuidade pode sujeitar o usuário a problemas 

sociais que não incluem diretamente a toxicidade da droga, mas sim 

situações de conflito com a lei, multa, acidente de trânsito e despesas 

associadas aos esforços para prevenir a dependência e para tratar 

intoxicações consequentes do uso abusivo. Por isso, pode-se dizer que a 

dependência é um fator biopsicossocial, ou seja, pode estar relacionada a 

disfunções de personalidade, biologia, interações sociais ou a combinação de 

todas elas (HART, KSIR & RAY, 2008; UNODC, 2015).  

O uso nocivo, quando não controlado, pode se tornar um problema 

tanto para o usuário quanto para seus familiares. Existem também custos 

significantes para a sociedade, como a perda de produtividade, perturbações 

da segurança, criminalidade e ilegalidade, aumento dos gastos com saúde 

pública e outros. Diante disso, percebe-se que projetos e ações que visam o 

cuidado das pessoas que fazem uso problemático de álcool e outras drogas 

são importantes e precisam ser aperfeiçoados de acordo com a característica 

individual e do contexto social do cidadão. Logo, entende-se que o 

tratamento para dependência deve ter como foco principal abordagens 

clínicas e psicossociais (UNODC, 2016; BRASIL, 2014). 

1.2. Tratamento 

O cuidado de pessoas que fazem uso problemático de álcool e outras 

drogas e da dependência inclui avaliações completas. Busca-se tratar 

intoxicação e possíveis sintomas de crises de abstinência levando em 

consideração a ocorrência simultânea de doenças de base e condições 

psiquiátricas, além de desenvolver e implementar um plano geral de 

tratamento. Dentre os objetivos mais adequados para o tratamento do uso 

nocivo e da dependência, tem-se a interrupção ou controle do uso e dos 

efeitos da substância, redução da frequência e severidade da ocorrência de 

recaídas e, por fim, melhoras nos aspectos psicológicos e sociais (APA, 

2006; MCLELLAN, MCKAY, FORMAN et al., 2005). 

Embora traçar objetivos seja uma etapa fundamental para a eficácia 

do tratamento, existem fatores importantes para serem considerados, assim 

como: 

 A quantidade e o tipo de substância consumida;  
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 Vulnerabilidade genética em desenvolver alguma dependência;  

 A gravidade da dependência e a velocidade que é transformada 

e o nível de danos funcionais;  

 A ciência do indivíduo quanto aos problemas causados pelo uso 

problemático de álcool e outras drogas;  

 A disposição do indivíduo para mudanças e adesão ao 

tratamento para buscar mudanças;  

 Condições clínicas gerais e psiquiátricas do indivíduo;  

 Os pontos fortes e fracos do indivíduo em tratamento;  

 Contexto social, ambiental e cultural a que o paciente está 

inserido. (APA, 2006). 

Recomenda-se não encarar as recaídas como uma falha do 

tratamento, pois as mesmas poderão auxiliar na reestruturação das 

intervenções e adequá-las às necessidades individuais do paciente (NIDA, 

2012).  

1.2.1. Intervenções Não Farmacológicas 

Intervenções psicossociais podem reduzir o uso de drogas e os riscos à 

saúde, assim como melhorar o desempenho social de usuários de crack, até 

certo ponto. FISCHER, BLANKEN, SILVEIRA, et al. (2015) afirmam ainda 

que, apesar de se obter conhecimento limitado sobre tais intervenções 

acerca da retenção e dos efeitos a curto prazo, as terapias psicossociais são 

consideradas as mais acessíveis e eficazes para o tratamento do abuso de 

crack/cocaína (FISCHER, BLANKEN, SILVEIRA, et al., 2015). 

Já KNAPP, SOARES, FARRELL et al. (2007) constatam que não 

houveram dados suficientes em seus estudos para definir uma única 

abordagem psicossocial a fim de suprir todas as necessidades do indivíduo 

advindas da dependência de substâncias psicoativas e/ou trazer soluções 

significantes às consequências de sua natureza crônica, que envolvem 

recaídas (KNAPP, SOARES, FARRELL et al., 2007).  

No geral, as intervenções sociais são essenciais para o indivíduo em 

tratamento. Contudo, em situações onde o indivíduo se encontra com danos 

físicos e/ou psiquiátricos, a melhor abordagem é a combinação com os 

medicamentos. Assim, os sintomas serão controlados e os pacientes 
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continuarão a desenvolver prováveis melhoras psicossociais (BRASIL, 

2012a). A descrição das intervenções não farmacológicas mais utilizadas na 

prática clínica encontra-se a seguir na Tabela 1: 

Tabela 1. Descrição de intervenções não-farmacológicas mais comuns. 

Intervenção Descrição 

Grupos de ajuda mútua 

Alcoólicos Anônimos (AA) e Narcóticos 
Anônimos (NA); orientam-se pelos 12 
passos, pela experiência dos demais 
participantes e pela identificação 
pessoal com eles. 

Comunidades Terapêuticas 
Costumam apresentar filosofia 
terapêutica baseada em disciplina, 
trabalho e religião. 

 Tratamentos psicossociais: 
Apresenta um estilo em que se evita o 
confronto direto e promove o 
questionamento e o aconselhamento 
visando estimular a mudança do 
comportamento; prioriza a autonomia 
do indivíduo em tomar decisões. 

Entrevista Motivacional 

Aconselhamento 

Consiste basicamente no apoio, 
proporcionando estrutura, monitoração, 
acompanhamento de conduta e 
encorajamento da abstinência; pode, 
também, oferecer encaminhamento 
para emprego, serviços médicos e 
auxílio com questões legais. 

Intervenção breve 

Utiliza-se para alcançar abstinência ou 
controle do consumo; ao estabelecer 
uma meta, desenvolve-se a 
automonitorização, identificação das 
situações de risco e estratégias para 
prevenir o retorno do uso problemático. 

Terapia cognitivo-
comportamental (TCC) 

Corrigir distorções cognitivas (como 
pensamentos negativos e mal 
estabelecidos) e o comportamento do 
usuário relativo a droga. 

Terapia de grupo 
Técnica de grupoterapia que visa 
atender o maior número de usuários 
em menos tempo; custo mais baixo. 

Terapia familiar Busca melhorar a comunicação dos 
componentes da família e trabalhar os 
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sentimentos reforçando positivamente o 
papel do usuário na família buscando 
melhor adaptação do seu 
funcionamento social. 

Fonte: BRASIL, 2013. 
 

1.2.2. Intervenções Farmacológicas 

Entende-se que, do ponto de vista terapêutico, os medicamentos 

podem auxiliar reduzindo danos dos sintomas de abstinência enquanto 

intervenções comportamentais e psicossociais também sejam usadas com 

maior eficiência em atingir os objetivos do tratamento estabelecidos pelo 

indivíduo.  (O'Brien, 2005). Tendo isso em vista, a desintoxicação é utilizada 

em casos de interrupções abruptas do consumo da substância psicoativa em 

que há ocorrências de sintomas característicos da crise de abstinência da 

substância em questão.  

Outra parte da farmacoterapia é a manutenção. Ela é considerada 

uma estratégia de longa duração para evitar recaídas. Essa fase possui três 

estratégias, na qual se encontra a terapia de substituição (ou agonistas), que 

possui o mesmo mecanismo de ação da droga de abuso. Contudo, possuem 

vias de administração mais seguras, podem diminuir efeitos psicoativos e as 

doses podem ser diminuídas gradualmente. A terapia antagonista, que visa 

reduzir efeitos da droga inibindo sua ação no organismo. E, por último, a 

terapia punitiva, a qual produz efeito aversivo à droga de abuso quando 

consumida simultaneamente (HART, KSIR e RAY, 2008; HART, 2005). 

Da mesma maneira, a American Psychiatry Association, (APA, 2006) 

descreve as seguintes categorias da farmacoterapia:  

 Medicamentos para tratar desintoxicação e síndromes de 

abstinência;  

 Medicamentos para diminuir o reforço positivo das drogas em 

abuso; terapias de manutenção com agonistas 

(Benzodiazepínicos para usuários dependentes de álcool e 

Metadona para usuários de heroína);  

 Terapias antagonistas (Naltrexona, um medicamento antagonista 

de receptores opioides utilizado em caso de indivíduos em 

tratamento por causa do consumo de opióides);  
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 Promoção da abstinência e prevenção de recaídas (No caso da 

Naltrexona, do Dissulfiram e do Acamprosato para usuários 

dependentes de álcool); 

 Medicamentos para tratar comorbidades psiquiátricas.  

A descrição dos medicamentos mais utilizados na prática clínica 

encontra-se a seguir na Tabela 2: 

Tabela 2. Intervenções Farmacológicas utilizadas na prática clínica junto às 
pessoas em uso problemático de álcool e outras drogas. 

Drogas Medicamentos Indicação 

Álcool Tiamina (Vitamina 
B1) 

Reposição vitamínica e 
prevenção contra encefalopatia 
de Wernicke. 

Benzodiazepínicos Tratar sintomas de abstinência. 
Clordiazepóxido Em casos de hepatopatias 

graves. 
Dissulfiram, 
Naltrexone, 

Acamprosato 

Tratar a dependência reduzindo 
recaídas. 

Tabaco e 
derivados 

Nicotina (Adesivos e 
Gomas de Mascar) 

Tratar sintomas de abstinência. 

Bupropiona Abstinência. 
Vareniclina Abstinência; alivia sintomas de 

abstinência e bloqueia efeitos 
da nicotina em caso de recaída. 

*Maconha/Haxix
e/Skank 

-- -- 

*Solventes ou 
Inalantes (Lança 
Perfume, “loló”) 

-- -- 

Cocaína, Merla e 
Crack 

Benzodiazepínicos Controlar sintomas agudos da 
abstinência, inquietação e 
ansiedade. 

*Alucinógenos -- -- 

Ansiolíticos Diazepam ou 
Clonazepam 

Controlar crises de abstinência 
caso não funcione a retirada 
gradual.  

Heroína Naloxona Controlar intoxicação de 
opiáceos em unidades de 
emergência. 

Metadona Controlar síndromes de 
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abstinência, terapia de 
substituição. 

Clonidina Reduzir sintomas 
noradrenérgicos; após retirada 
da Metadona.  

Anfetaminas Benzodiazepínicos Tratar intoxicações agudas. 

*Drogas 
Sintéticas 

(Ecstasy, MDMA) 

-- -- 

*As substâncias em questão não possuem farmacoterapias disponíveis e 
com eficiência comprovada. Fonte: Brasil, 2012a. 

 
1.3. Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras drogas 

Os CAPS ad são serviços de tratamento de base comunitária para 

pessoas com problemas relacionados ao abuso ou dependência de álcool e 

outras drogas, que foram criados no contexto das reformas fundamentais do 

sistema brasileiro de assistência à saúde mental e aos problemas do uso 

problemático ou dependência de álcool e outras drogas iniciadas em 2001. 

Seu propósito conceitual é o de oferecer, de forma mais amplamente 

disponível e acessível em nível comunitário, assistência no tratamento de 

problemas relacionados às substâncias por meio da combinação de 

intervenções psicossociais e medicamentosas, as quais dependem das 

necessidades específicas de cada indivíduo e são ministradas por equipes 

multidisciplinares. Atualmente, há cerca de 300 CAPS AD estabelecidos no 

Brasil e outros em processo de implantação (BRASIL, 2012b; GALLASSI, 

NAKANO, WAGNER et al., 2016).  

Suas atividades prestadas ao paciente incluem: 

 Atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de 

orientação, entre outros);  

 Atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, 

atividades de suporte social, entre outras);  

 Atendimento em oficinas terapêuticas executadas por 

profissional de nível superior ou nível médio;  

 Visitas e atendimentos domiciliares;  

 Atendimento à família;  



16 
 

 Atividades comunitárias enfocando a integração do dependente 

químico na comunidade e sua inserção familiar e social;  

 Os pacientes assistidos em um turno (quatro horas) receberão 

uma refeição diária; os assistidos em dois turnos (oito horas) 

receberão duas refeições diárias.  

 Atendimento de desintoxicação (BRASIL, 2004; GARCIA, 

SANTANA e PIMENTEL et al, 2015).  

 

1.4. Tratamento de acordo com os usuários 

MORAES (2008), em uma análise sobre o ponto de vista de 

profissionais, usuários e acompanhantes que orientam o serviço de um CAPS 

ad em Recife, afirma haver um estigma entre esses atores sociais sobre a 

visão do usuário em tratamento como um doente e não como um cidadão. 

Esse estereótipo pode atrapalhar o progresso da reinserção dos indivíduos 

em suas posições sociais. Embora a percepção dos objetivos acerca do 

tratamento fosse semelhante, os três grupos visavam a abstinência total e, 

consequentemente, deixavam a redução de danos em segundo plano 

(MORAES, 2008). 

Quando trazidos ao contexto da farmacoterapia, os usuários devem 

estar cientes do propósito do medicamento em sua situação, da maneira 

correta de se utilizar e dos possíveis efeitos adversos. Para isso, busca-se 

tomar conhecimento do posicionamento dos mesmos quanto ao padrão de 

uso e, então, construir estratégias para contemplar o máximo de fatores 

possíveis no tratamento e melhorar a maneira como o indivíduo administra 

sua farmacoterapia (FITZGERALD e MCCARTY, 2009; OLIVA, MAISEL, 

GORDON et al, 2011).  
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2. JUSTIFICATIVA 

Entende-se que no âmbito do tratamento, muitas vezes, além de 

conter o uso problemático de álcool ou outras drogas, o indivíduo necessita 

melhorar sua qualidade de vida e ser reinserido em seu contexto social. Por 

isso, além de terapias psicossociais e cognitivo-comportamentais, busca-se 

agregar os medicamentos e promover a combinação mais segura e 

adequada ao indivíduo.  

Sabe-se que a farmacoterapia ou intervenções sociais não são 

suficientes quando realizadas de maneira isolada. Contudo, uma pode 

complementar a outra a fim de atingir as metas pré-estabelecidas ao paciente 

em questão. De modo geral, os medicamentos são muito importantes no 

controle de intoxicações, nos sintomas de abstinência e/ou no tratamento de 

transtornos da saúde mental, sejam eles em decorrência do abuso de 

substâncias ou pré-existentes.  

Tais informações sugerem a importância de entender fármacos 

direcionados ao tratamento do consumo problemático de álcool e/ou outras 

drogas segundo os usuários, pois eles são considerados importantes atores 

sociais. Além disso, o conhecimento desses sobre os medicamentos pode 

ser um fator limitante da farmacoterapia reduzindo a adesão e a 

continuidade. Entretanto, dispõe-se de poucos estudos que tratam deste 

assunto.  

Uma vez ouvidos, foi possível entender as principais limitações 

enfrentadas pelos usuários, além de obter um bom conhecimento de suas 

perspectivas, as quais possibilitarão melhor definição de novas estratégias 

farmacológicas e, por fim, buscar adequar o atendimento às necessidades do 

indivíduo durante todo o tratamento. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivos gerais: 

Analisar a visão dos usuários que buscam tratamento no CAPS ad 

Ceilândia com relação às intervenções farmacológicas para o tratamento do 

uso problemático de álcool e outras drogas. 

3.2. Objetivos específicos: 

 Traçar o perfil sociodemográficos dos participantes; 

 Verificar e comparar as expectativas e motivações dos usuários frente 

ao tratamento como um todo e a farmacoterapia especificamente; 

 Identificar concordâncias e contradições no conhecimento dos 

usuários referente à real capacidade da farmacoterapia descrita na 

literatura em atingir a eficácia esperada; 

 Relatar possíveis limitações da farmacoterapia em produzir os efeitos 

esperados pelos entrevistados. 

 

  



19 
 

4. METODOLOGIA  

Este estudo é derivado de uma pesquisa maior do tipo longitudinal que 

está em andamento e que possui como objetivo caracterizar o acesso de 

pessoas em tratamento por problemas associados ao uso de álcool ou outras 

drogas com relação à adesão e à evasão. O questionário utilizado nas 

entrevistas foi elaborado com a finalidade de levantar dados 

sociodemográficos, de alimentação, funcionalidade, padrão de consumo de 

álcool e outras drogas, violência, qualidade de vida e redes sociais, saúde 

física e comportamento sexual, saúde mental e, por fim, satisfação com os 

serviços e recursos de tratamento, além da percepção em relação à 

farmacoterapia utilizada para o tratamento do uso problemático de álcool e 

outras drogas. Para o presente estudo, de caráter transversal e descritivo, 

foram utilizados apenas os dados sociodemográficos, de satisfação com os 

serviços e recursos de tratamento e suas opiniões sobre o uso de 

medicamentos. 

4.1. Participantes 

 Os participantes da pesquisa foram recrutados no CAPS ad III– 

Ceilândia, Distrito Federal. Os indivíduos foram convidados a participar da 

pesquisa à medida que chegavam ao estabelecimento em busca de 

acolhimento ou reacolhimento. Desta maneira, os critérios de inclusão foram 

recrutar apenas indivíduos que compareciam ao CAPS ad pela primeira vez 

ou que retornavam após descontinuação do tratamento por um período 

mínimo de seis meses, de ambos os sexos, maiores de 18 anos e que 

concordavam em participar da pesquisa. 

As questões utilizadas para este estudo, oriundas do questionário da 

pesquisa maior, tinham por objetivo fazer o levantamento do perfil 

sociodemográfico do participante, conhecer suas expectativas acerca do 

tratamento a ser recebido no CAPS ad e, por fim, identificar suas opiniões em 

relação à farmacoterapia utilizada no tratamento. De modo a obter respostas 

legítimas acerca do posicionamento dos participantes sobre o tratamento, 

utilizou-se questões abertas. Desta forma, as respostas não estariam sujeitas 

à interferência das sugestões listadas provenientes dos itens de perguntas 

objetivas. Com isso, as perguntas feitas foram as seguintes: 1. Por que você 
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veio buscar tratamento no CAPS ad?; 2. Por que você decidiu vir agora?; 3. 

Quais são suas expectativas com relação ao serviço e ao tratamento que irá 

receber?; 4. O que você gostaria que melhorasse na sua vida/saúde após 

três meses de tratamento?; 5. Na sua opinião, como o medicamento pode te 

ajudar no tratamento para a dependência? 

4.2. Procedimentos 

As entrevistas foram iniciadas dia 30 de março e encerradas dia 28 de 

abril de 2016. Elas ocorreram de segunda a quinta e eram realizadas por 

uma entrevistadora pela manhã e outra pela tarde. Com o auxílio dos 

funcionários do CAPS ad, os participantes que se encontravam dentro dos 

critérios estabelecidos eram identificados e convidados a participar de uma 

entrevista antes ou após o acolhimento/reacolhimento realizado pelos 

funcionários do CAPS ad. Eles foram direcionados a uma sala reservada e, 

então, esclarecidos quanto ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

o qual tratava da concordância ou não em participar da pesquisa, das 

informações sobre os responsáveis pelo estudo e da não divulgação dos 

nomes dos entrevistados. Após o consentimento do participante e sua 

assinatura, iniciavam-se então as entrevistas, as quais levavam, 

aproximadamente, 20 minutos cada uma.  

4.3. Análise 

As questões abertas acerca de suas expectativas e dos motivos pelos 

quais buscavam tratamento no CAPS ad tiveram suas respostas 

categorizadas de acordo com os padrões encontrados nelas. Em seguida, 

realizou-se uma análise descritiva percentual. Os grupos de respostas foram 

citados e discutidos levando em consideração os critérios de agrupamento e 

as diferentes respostas dentro de uma mesma categoria. Foram 

considerados, também, dados relacionados às drogas utilizadas pelos 

entrevistados, o perfil dos mesmos e suas perspectivas sobre os assuntos 

abordados.  

4.4. Aspectos Éticos 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília com CAAE 

37372114.0.0000.0030 (ANEXO I). 
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5. RESULTADOS  

O total de entrevistados foi de 24, sendo a maioria homem (83%), entre 30 a 

49 anos (87,5%), com até o ensino fundamental (71%), desempregada 

(67%), com renda entre R$ 880,00 a 2.640,00 (58%), residindo com os pais 

(33%) e autodeclarado como pardo ou mulato (46%), conforme apresentado 

na Tabela 3. 

Tabela 3. Características sociodemográficas e de uso de drogas da amostra 

das pessoas em tratamento no CAPS AD Ceilândia (n=24). 

Variáveis % (n)  

Sexo 
Masculino 83% (20) 

Feminino 17% (4) 

Idade 30 a 49 anos 
87,5% (21) 

50 ou mais 12,5% (3) 

Grau de 
escolaridade 

Analfabeto 
4% (1) 

Ensino Fundamental 71% (17) 
Ensino Médio 17% (4) 
Ensino Superior 8% (2) 

Ocupação 

Empregado 
21% (5) 

Desempregado 67% (16) 
Autônomo 8% (2) 
Aposentado 4% (1) 

Renda Familiar 
Até R$ 880,00 

21% (5) 

De R$ 880,00 a 2.640,00 58% (14) 
De 2.640,00 ou mais 21% (5) 

Residência 

Situação de rua 
12,5% (3) 

Com cônjuge 29% (7) 
Com os pais 33% (8) 
Outros familiares ou amigos 12,5% (3) 
Sozinho (a) 12,5% (3) 

Grupo racial 
Branco/ Caucasiano 

21% (5) 

Negro 33% (8) 

Pardo/Mulato 46% (11) 
Principal droga 
usada Álcool 

Crack 

46% (11) 
29% (7) 

 Outras drogas 21% (5) 

 

Dentre os participantes, 46% (n = 11) auto-declarou ter como principal 

substância de abuso ou dependência o álcool, 29% (n = 7) crack e 21% (n = 
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5) outras drogas (cocaína, tabaco e maconha). Além disso, 50% declarou ter 

problemas com duas ou mais drogas simultaneamente. Apenas 1 

entrevistado declarou não ter problemas de abuso de álcool ou quaisquer 

drogas, embora tenha afirmado fazer uso de álcool e tabaco diariamente. 

As quatro perguntas abertas tiveram suas respostas organizadas em 

categorias, as quais foram criadas de acordo com os padrões encontrados na 

análise das respostas. Os resultados estão descritos nos Gráficos 1, 2, 3 e 4 

e expressam a porcentagem encontrada dos grupos de respostas.  

Na primeira pergunta, onde perguntou-se o motivo pelo que os 

levaram a procurar tratamento no CAPS ad, houve 3 categorias de respostas, 

sendo elas: Ausência de qualidade de vida, Indicação/Medida judicial e 

Abandonar o uso. Na primeira, incluiu-se respostas de indivíduos que 

relatavam que as dificuldades no cotidiano os levaram a tomar a decisão de 

buscar ajuda. Responderam que estavam cansados das condições de vida 

que levavam. Ainda nessa categoria, alguns relataram imensa solidão, os 

quais também alegaram ter saído de casas de recuperação recentemente, 

porém se sentiam enclausurados e solitários. Logo após o término do período 

de internação, eles decidiram buscar tratamento no CAPS ad para que 

pudessem se sentir mais livres e melhor acompanhados.  

Dentre os que buscaram o CAPS ad como consequência de Medidas 

Judiciais ou Indicações, alguns ressaltaram que aceitaram as indicações 

porque o CAPS ad, além de ser público, funcionou muito bem com amigos 

próximos. Já na última categoria encontram-se aqueles que chegaram à 

unidade com o intuito de interromper totalmente o uso de álcool ou outras 

drogas. As respostas que aqui se enquadram foram bem específicas à 

abstinência total de álcool e outras drogas. 
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Gráfico 1. Motivos que levaram os participantes a 

procurarem por tratamento (n=24). 

 

 

A respeito da segunda pergunta, que busca conhecer o motivo pelo 

qual o indivíduo buscou o CAPS ad naquele momento, uma parcela dos 

entrevistados (33%) não soube explicar e afirmou que apenas achou ser o 

momento adequado e que já tinha passado da hora de procurar ajuda. 

Muitos, também, tomaram a decisão definitiva baseada nas indicações feitas 

por profissionais de saúde, familiares e amigos. Além disso, houve aqueles 

que já tinham pensado em buscar tratamento, porém, só foram em busca de 

fato após medida judicial. Ambos incentivos, judicial ou indicação, foram 

mencionados por 33% dos participantes. 

Outro ponto foi a perda de relacionamento familiar. Embora não seja 

um valor acima comparado aos de outras categorias, alguns entrevistados 

foram ao CAPS ad porque estavam com relacionamento familiar abalado. 

Uns tinham como objetivo recuperar a família e outros dar exemplo para os 

filhos. 
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Gráfico 2. Motivos que levaram os participantes a buscarem 

tratamento naquele momento (n=24) 

 

Quando perguntados sobre as perspectivas acerca do tratamento que 

receberiam no CAPS ad, 87.5% dos entrevistados (n = 21) se mostraram 

bastante positivos. Apenas 12.5% (n = 3) dos indivíduos relataram ser 

indiferentes e não possuir nenhuma expectativa em relação às intervenções 

promovidas pela unidade de saúde. 

Em relação às expectativas dos participantes, a grande maioria se 

apresentou bastante positiva. Eles relataram possuir grandes expectativas de 

que o tratamento vai funcionar e que conseguirão levar uma vida saudável e 

melhor. Ainda dentro desta categoria foi enfatizada a expectativa de que se 

sentirão mais livres com o sucesso do tratamento.  

Gráfico 3. Expectativas dos participantes com o tratamento (n=24). 
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Por fim, os padrões encontrados na última questão de expectativa 

foram: Restabelecer saúde mental, Abandonar o uso, Arrumar emprego e 

Recuperar perdas. A primeira categoria indica respostas que envolvem 

ansiedade, alucinações e dores de cabeça. Outro fator importante, e que 

consta como padrão de resposta em 3 das 4 perguntas deste estudo, é o 

abandono do uso. Novamente os entrevistados (37,5%) respondera ter como 

expectativa a interrupção total do uso de álcool e outras drogas, pois 

acreditam que por meio da abstinência total eles conseguirão atingir metas 

individuais. 

Boa parte dos entrevistados (29%) tinham, como objetivo principal, 

arrumar um emprego para se restabelecer na vida e voltar ao seu contexto 

profissional. Por último, muitos (21%) responderam que, em 3 meses, 

esperavam que tudo melhorasse em suas vidas e, então, ressaltaram o 

desejo de recuperar laços familiares e bens materiais que perderam em 

decorrência das condições lamentáveis em que viviam. 

Gráfico 4. Expectativas dos participantes para os três meses 

seguintes após o início do tratamento (n=24) 

 

5.1. Farmacoterapia de acordo com os usuários 

Parte dos indivíduos (21%) afirmou que os medicamentos não são 

necessários para o tratamento do uso problemático de álcool e outras drogas. 

Alguns chegaram a demonstrar total desacordo com a utilização de fármacos 

para esse fim, assim como descrito abaixo: 

“De forma nenhuma, tem que ser natural! ” (Entrevistado 1)  
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“Tenho aversão a remédio. Ele causa outro tipo de dependência. Não 

sou a favor, a não ser que tenha mesmo que usar. ” (Entrevistado 2) 

Metade dos participantes (50%) acredita que a terapia medicamentosa 

pode melhorar o estado da saúde mental e, outros (29%) dizem ajudar na 

abstinência e desintoxicação. Dentre os que afirmaram a melhoria dos 

sintomas da saúde mental, muitos relataram a importância do medicamento 

para controlar a ansiedade e sono. Uma parcela pequena acredita que a 

farmacoterapia poderá auxiliar o indivíduo a parar de ver vultos e escutar 

vozes. Além disso, esperam ser amparados quimicamente quanto a sintomas 

de depressão.  

Gráfico 5. Percepção dos participantes quanto aos medicamentos 

utilizados no tratamento. 
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6. DISCUSSÃO 

Este estudo teve como objetivo analisar as diferentes percepções dos 

usuários que buscam tratamento para o uso problemático de álcool e outras 

drogas no CAPS ad Ceilândia, DF. Juntamente com o levantamento de suas 

perspectivas acerca da farmacoterapia, fez-se uma avaliação do perfil, das 

expectativas e do motivo da procura por tratamento.  

Dentre os entrevistados, a maioria era homens entre 30 a 49 anos, 

desempregados, com renda entre 1 ou 2 salários mínimos, morando com os 

pais e autodeclarados pardos ou mulatos. Além disso, as substâncias mais 

prevalentes foram álcool e crack. 

O objetivo do tratamento é um fator fundamental para a construção de 

resultados eficazes. Por isso, os participantes foram questionados quanto ao 

motivo que os levaram a procurar o CAPS ad e, como resposta, a maioria 

declarou que foi pela ausência da qualidade de vida. Este termo, embora 

muito amplo, resulta no entendimento de uma condição final em que o 

indivíduo está vivendo. Muitas vezes, os usuários se expõem a grandes 

riscos para continuar o consumo de álcool e outras drogas, riscos estes que 

remetem a danos à saúde (física, emocional e psíquica), à segurança do 

indivíduo e dos demais à sua volta e às relações sociais com familiares e 

amigos. Todos esses fatores são importantes para se manter a qualidade de 

vida de qualquer cidadão. Por isso, pessoas que fazem uso abusivo de álcool 

e outras drogas anseiam tanto pela melhora do estilo de vida que levam 

(TIFFANY, FRIEDMAN, GREENFIELD et al 2012; CRAUSS e ABAID, 2012; 

SRIVASTAVA, BHATIA, RAJENDER et al, 2009). 

A abstinência total foi tida como um passo essencial para que metas 

pessoais fossem atingidas. Quando perguntados sobre o motivo que os 

levaram ao CAPS ad e sobre suas expectativas acerca do tratamento, a 

maioria indicou ser o abandono do uso. Apesar de ser sim uma etapa 

essencial em muitos casos de uso problemático de álcool e outras drogas, a 

abstinência não deve ser encarada como o único foco do tratamento. Existem 

fatores diversos que contribuem para o atual estado do indivíduo e que 

merecem atenção de igual modo ou até mesmo maior. Daí a importância de 

se compreender as características individuais dos pacientes e formular 
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intervenções que se adequem às condições deles (ZANATTAA, 

GARGHETTIB e DE LUCCAC, 2012).  

“O tratamento da farmacodependência não tem como único objetivo 

abandonar o consumo -- é um processo terapêutico que implica alterações 

comportamentais, intervenções psicossociais e muitas vezes, o uso de 

drogas psicotrópicas de substituição. A dependência pode ser tratada e 

controlada de maneira efetiva e a baixo custo, salvando vidas, melhorando a 

saúde de indivíduos afetados e de suas famílias, e reduzindo os custos para 

a sociedade. ” (OMS, 2004) 

Outro fator importante foi a categoria Indicação e Medida Judicial. Os 

que, porventura, procuraram o CAPS ad em decorrência de medidas judiciais 

não demonstraram indiferença quanto as intervenções que estariam sujeitos 

ali na unidade. De fato, alguns entrevistados afirmaram ter ido ao CAPS ad 

porque amigos, familiares e profissionais da saúde fizeram indicações 

positivas. NORDFJAEN, RUNDMO e HOLE (2010) constatara que a 

influência de amigos é importante para o tratamento, pois os entrevistados 

afirmaram que outros pacientes os convenceram a permanecer no programa 

quando consideraram abandoná-lo. Além de recomendações sobre onde 

procurar ajuda, muitos precisaram ser motivados a permanecer em 

tratamento não só pelos profissionais encarregados, mas também por 

companheiros que se encontrara em situações semelhantes.  

Grande parte não soube explicar o que de fato os levaram a tomar a 

decisão de buscar tratamento, porém afirmara ter chegado muito longe no 

uso problemático de álcool e outras drogas. Ainda assim, mantiveram boas 

expectativas com a terapia como um todo. 

Muitos usuários em tratamento levam em conta a associação das 

substâncias de uso nocivo (ou que são dependentes) com os danos 

materiais, familiares e na saúde. Em consequência, quando se dão conta que 

precisam de ajuda, percebem também a necessidade de se restabelecerem 

em diferentes áreas da vida. Em uma análise da percepção de indivíduos em 

tratamento na região sul do Brasil, os autores descrevem um padrão no 

discurso dos mesmos em relação as perdas que sofreram ao se sujeitarem 
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ao abuso de álcool e outras drogas. Relataram a necessidade de recuperar 

laços familiares, emprego e a moral como cidadãos (CASSOL, TERRA, 

MOSTARDEIRO et al, 2012). 

Como prejuízo do uso nocivo de álcool e outras drogas, os usuários 

podem se tornar inativos socialmente. Assim como no presente estudo, uma 

parcela significante dos entrevistados relatou ter como expectativa futura com 

o tratamento, arrumar um emprego. Desta forma, também, estariam mais 

aptos a se recuperarem de danos materiais e familiares.  

Enfim, quanto a farmacoterapia segundo os usuários, a grande maioria 

afirmou que ela é essencial no controle de transtornos da saúde mental, 

sejam eles comorbidades ou consequentes do consumo problemático.  

Assim como mostrado no presente trabalho, em um estudo realizado 

com alcoolistas em tratamento em um CAPS ad, os participantes 

classificaram a farmacoterapia como um fator reforçador do tratamento. Os 

mesmos relataram acreditar na contribuição dos medicamentos para melhora 

do quadro clínico da saúde mental, diminuindo a ansiedade e ajudando na 

desintoxicação. Os participantes desse estudo ressaltaram também que o 

estado emocional negativo e sintomas depressivos podem ser grandes 

obstáculos no processo de recuperação, pois dificultam o controle da fissura 

(CARVALHO, LIOTTI e LENZI, 2015).  

Outros participantes de um estudo qualitativo realizado com usuários 

de álcool e outras drogas em tratamento em um CAPS ad do oeste 

catarinense, tiveram dois posicionamentos divergentes. No primeiro, o uso de 

medicamentos foi considerado um ponto negativo do atendimento recebido 

pelo CAPS ad; já o segundo é semelhante ao encontrado por CARVALHO, 

LIOTTI e LENZI (2015). No presente trabalho, os entrevistados consideraram 

os fármacos importantes no processo de reabilitação porque, segundo suas 

perspectivas, eles diminuíam os efeitos adversos da abstinência e alivia a 

ansiedade (ZANATTAA, GARGHETTIB e DE LUCCAC, 2012). 

Por outro lado, uma pequena parcela afirmou não considerar os 

medicamentos como um fator necessário no tratamento. Isso pode ser um 

ponto positivo, porque o paciente estará buscando apoio emocional e 

psicossocial e, como consequência, adquirir certa independência no controle 
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de seus instintos. Contudo, pode também significar que o indivíduo não está 

aberto às abordagens elaboradas pelos profissionais responsáveis não 

aderindo, então, ao tratamento até onde for necessário.  

Em um estudo internacional, entrevistou-se dois usuários de cada uma 

das seis unidades de atenção a usuários de álcool e outras drogas 

participantes. As unidades em questão possuíam diferentes abordagens 

terapêuticas, onde duas focavam em programas de 8 semanas para 

pacientes com consumo problemático de álcool, uma era comunidade 

terapêutica, outras duas eram unidades de internação para desintoxicação 

seguida de intervenções não farmacológicas e, a última, se baseava no 

Tratamento de Manutenção de Opióides (TMO). Os usuários entrevistados 

das cinco primeiras unidades relataram que pacientes sob TMO não eram 

motivados e consideravam os medicamentos como o componente mais 

importante do tratamento. Enfatizaram ainda, que os que priorizavam a 

farmacoterapia são má influência para os demais. Embora eles possam estar 

tendo uma visão estigmatizada de tais pacientes, nota-se a importância dada 

pelos mesmos à motivação de permanecer no tratamento e de não depender 

apenas de fármacos (NORDFJAEN, RUNDMO e HOLE, 2010). 

Em suma, poucos afirmaram acreditar que os medicamentos poderiam 

ajudar na desintoxicação e manutenção da abstinência. Isso pode ser um 

ponto positivo, pois apenas uma pequena parcela coloca no fármaco a 

incumbência de fazê-los interromper ou controlar o consumo de álcool e 

outras drogas. Entretanto, essas são fases muito relevantes para o 

tratamento. A desintoxicação pode ser vista como um estado de transição 

entre a dependência e a abstinência. Através dela, pacientes que sofrem de 

crises de abstinência, poderão melhorar o acesso à interrupção ou controle 

do uso. Já o abandono total do uso de álcool e outras drogas remete o 

paciente a combinadas intervenções, farmacológicas e não farmacológicas, 

de acordo com a individualidade dos mesmos (DIAPER, LAW e MELICHAR, 

2013; BRASIL, 2012a).  
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7. CONCLUSÃO 

Observou-se neste estudo que os usuários do CAPS ad possuem um 

papel importante para o sucesso dos tratamentos ali oferecidos. Essas 

perspectivas podem melhorar os serviços oferecidos e, analisando 

cuidadosamente os resultados, será possível estabelecer estratégias 

importantes que dificilmente seriam alcançadas apenas na visão de equipes 

profissionais.  

Como eram recém-chegados ao CAPS ad ou retornavam após um 

longo período de abandono, as respostas obtidas foram analisadas do ponto 

de vista de quem não possui experiência com o tratamento oferecido pela 

unidade. A grande maioria tinha como expectativa recuperar o que haviam 

perdido com o consumo problemático de álcool e outras drogas. Pontuaram a 

recuperação de laços familiares, emprego, melhores condições de vida, 

abandonar o uso e restabelecer a saúde mental. Como motivo de procurarem 

o CAPS ad, muitos responderam que foi a ausência de qualidade de vida e 

indicação ou medidas judiciais. 

Com relação à farmacoterapia, boa parte respondeu que os 

medicamentos poderiam auxiliar em prejuízos na saúde mental (assim como 

ansiedade, sono, dores de cabeça e depressão), além da desintoxicação e 

abstinência. Ambas as categorias se enquadram nas funções dos fármacos, 

segundo a literatura (O’BRIEN, 2005; BRASIL, 2012a). Porém, a abstinência 

total precisará do auxílio de intervenções psicossociais para que seja mais 

efetiva. 

A farmacoterapia é um instrumento valioso para o tratamento clínico 

da dependência de álcool e outras drogas. Romper barreiras de sua 

implementação pode melhorar resultados clínicos e sociais como um todo. 

Um de seus maiores problemas é a não continuidade da utilização dos 

medicamentos por parte dos usuários. 

Algumas limitações devem ser consideradas referente ao presente 

estudo. A começar pelo número de participantes, o qual foi menor que o 

previsto para o período das entrevistas. Além disso, algumas perguntas, por 

serem abertas, foram mal interpretadas pelos entrevistados, o que ocasionou 

em alguns grupos de respostas não muito coerentes com o esperado.  
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9. ANEXO 
 
Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 
Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília 
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