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RESUMO 
 
 
 
 
 
 
                      A presente pesquisa pretendeu investigar o cotidiano enfrentado pela 

Estratégia Saúde da Família no cuidado à saúde do dependente químico, como 

identificar/ou interferir no processo saúde-doença em meio à situação de 

enfrentamento do uso de drogas ilícitas. Este trabalho teve por objetivo pesquisar as 

situações, que os profissionais de saúde enfrentam no cuidado ao dependente 

químico, o mecanismo de acolhimento e assistência e quais as estratégias de 

fixação deste usuário ao serviço de saúde. Concluiu pela necessidade de estudos 

mais profundos que possam apontar estratégias para a resolutividade e eficácia na 

assistência aos usuários de drogas na Estratégia de Saúde da Família.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
                       The present study sought to show everyday life faced by the Family 

Health Strategy in health care for addicts, how to identifify/or interfere inwith the 

heath-disease through the situation facing the users of ilicit drug. This study aimed to 

analyse situation that health professionals face in the mechanism of receptio and 

care, the strategies orf fixing this user in the health service. There need further study 

may point to strategies for problem solving and effective assistance to drug users in 

the Family Health Stategy. 
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                    A diversidade de problemas e de pessoas envolvidas com as drogas 

permite dizer que o uso e abuso de substâncias psicoativas é um fator de saúde 

pública de grande importância, o que necessita maior intervenção nas ações de 

prevenção e tratamento destes usuários investidos na perspectiva da clínica 

ampliada, Brasil (2004). Segundo a Organização Mundial de Saúde (2004), cerca de 

10% das populações dos centros urbanos de todo o mundo, consomem 

abusivamente substâncias psicoativas independentemente de idade, sexo, nível de 

instrução e poder aquisitivo; a dependência química é determinada por uma série de 

motivos, todos com papel importante, como: fatores socioeconômicos, familiar e 

cultural que vem interferindo na escolha do sujeito (BRASIL, 2004). 

Saúde da Família (ESF) é desenvolvida no Brasil desde 1994, a partir 

dos preceitos do Sistema Único de Saúde (SUS). É operacionalizada por meio de 

equipes multidisciplinares, cuja finalidade é a promoção da saúde, prevenção, 

atenção, recuperação e reabilitação de doenças. O objetivo da ESF é elaborar ações 

que possam evitar ou reduzir os riscos causados pelas endemias que afetam direta 

ou indiretamente a população brasileira, garantindo, incentivando e articulando o 

desenvolvimento de estratégias de planejamento e avaliação nas políticas de saúde, 

educação, segurança entre outras (BRASIL, 2001). 

A magnitude dos problemas de saúde da população faz com que a 

Estratégia Saúde da Família procure implantar e implementar redes de assistência 

integrada e intersetorial que contemplem as necessidades de cada área adstrita. É 

nesta abordagem do Ministério da Saúde, visando melhorar as condições de vida e 

promoção geral da saúde, que podemos citar como exemplo o apoio da Equipe de 

Saúde da Família ao cuidado ao dependente químico (BRASIL, 2004).  No Brasil, 

assim como em vários países, além da estigmatizarão desta clientela, podemos ver 

dificuldades no acesso ao serviço de saúde e na estruturação destes serviços para 

apoio. Esta categoria da população é excluída, o que a afasta dos serviços de 

saúde, algumas vezes por não ter profissionais com treinamento mínimo necessário 

para que possam realizar os cuidados básicos e o encaminhamento adequado 

(CARNEIRO JUNIOR, 1998). 

Minha proposta com este trabalho foi pesquisar como a Equipe Saúde 

da Família Lapa atua junto ao usuário que faz uso abusivo de substâncias 

psicoativas. 

     Entre as experiências vividas com usuário de drogas ao logo de dez 

anos enquanto profissional da Estratégia Saúde da Família, a 1ª delas foi à 
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construção das ações no controle do uso abusivo de drogas nas escolas e 

comunidade entre 2001 a 2005 no estado do Amazonas. Abrimos um pequeno 

espaço para organização dos usuários de drogas com uma população de 

cadastrados cujo destaque entre os usuários de substâncias químicas eram 

alcoolistas, inclusive alguns deles eram profissionais de saúde de nossa Unidade 

Básica. No ano de 2008, assumi a liderança de uma das Equipes Saúde da Família 

no Rio de Janeiro, cujo foco, entre outros, era garantir um melhor acolhimento de 

uma população com grande vulnerabilidade social em uma comunidade carente.  

Neste espaço começou a aumentar meu interesse pelo tema. Após 

alguns meses de trabalho pude observar que determinados problemas ligados ao 

consumo de drogas poderiam ser resolvidos na unidade de saúde, porém outros 

necessitavam ser referenciados para atendimentos específicos. Todavia, a demora 

na prestação do serviço causava a desmotivação do usuário na adesão ao 

atendimento referenciado. Outro ponto que pude perceber era que a maioria dos 

profissionais preferia manter-se afastado desse tipo de paciente, principalmente em 

virtude da precariedade de ações norteadoras.  

                      Ao desligar-me desta Unidade Básica, iniciei atividade como docente 

em outra Equipe Saúde da Família, no ano de 2010, trabalhando com cadastrados 

de perfil bastante variado: alguns com estabilidade financeira e outros sendo 

moradores de rua. Encontrei um número elevado de pacientes com dependência 

química e transtorno psiquiátrico. Percebi que havia uma equipe muito 

comprometida na assistência de seus usuários, porém a mesma também não 

possuía capacitação em prevenção do uso de drogas, contudo, desempenhava seu 

papel com pró-atividade, preocupando-se em oferecer um serviço eficaz dentro da 

realidade de cada paciente e sua família mesmo que alguns não obtivessem êxito. 

Essas experiências conduziram-me a pesquisar quais as barreiras e o 

que seria importante às equipes de Saúde da Família para avançar em seu trabalho, 

quando envolvidos no atendimento ao paciente portador de dependência química, 

seja ela por substâncias licitas ou não.  

Traz-me certo incômodo ver como os processos de exclusão e 

abandono social a esta população são responsáveis por um crescente número de 

ocorrências, principalmente nas grandes metrópoles, de casos como: crime 

organizado, narcotráfico, homicídios e que elevam as taxas de morbimortalidade por 

acidentes e violências, principalmente nos jovens. É necessário apontar os desafios 

à equidade em vários locais, onde a população possa ter acesso a serviços de 
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saúde mais resolutivos às suas necessidades imediatas e particulares, bem como 

permitir o acompanhamento de seus problemas de saúde (GERCHMAN, 1995).   

Alguns estudos mostram que existe uma grande dificuldade de se 

desenvolver acolhimento, justiça social e acesso universal e igualitário, bem como 

responder a demandas bastante heterogêneas dos diversos segmentos da 

população, especialmente nas áreas metropolitanas e nos grandes centros urbanos 

(CARNEIRO JUNIOR e SILVEIRA, 2003). Quando se refere ao dependente químico 

é ainda mais difícil trabalhar este acesso igualitário, pois pouco se consegue 

dissociá-lo do estigma, o que vem a ser um obstáculo à detecção, prevenção e 

tratamento pelas equipes. 

 A palavra “estigma” (GOFFMAN, 1993) vem de alguns registros 

gregos, trazendo de uma geração passada uma representação de desonra, uma 

ameaça ao convívio social. O sujeito portador de estigma não pode pertencer a 

grupos que tenham os mesmos direitos, mas tem que obedecer às regras de 

marginalidade e responder dentro dos critérios que se estabelecem a este grupo. 

Como diferente não pode acrescentar em suas potencialidades, somando apenas 

nas incapacidades. 

Goffman (1993) destaca que o estigma estabelece uma relação com o 

outro de forma impessoal, despersonalizada. Acusa e denuncia o desvio como algo 

diferente, um descrédito amplo na vida do sujeito, é nomeado como marca ou 

desvantagem, constituindo uma discrepância entre a identidade social e a real. 

Considero que a Estratégia Saúde da Família deve ter uma dinâmica 

pró-ativa em sua atuação, para atender o usuário de substância química e sua 

família em sua complexidade. Essa é uma questão na qual os profissionais de saúde 

deveriam estar implicados, de modo mais específico na redução dos riscos e danos 

pelo uso de drogas. É possível citar como exemplos o usuário de crack, travestis 

que injetam silicone, os jovens que consomem álcool de maneira indiscriminada, 

entre outros. (BRASIL, 2004) Nesta ótica, este trabalho pretendeu verificar como a 

equipe de Saúde da Família da Lapa atua no cuidado ao usuário que faz uso 

abusivo de substâncias químicas e reconhecer as principais dificuldades vivenciadas 

pela mesma em lidar com o problema.  

Neste ponto, é necessário perceber a importância da educação em 

saúde como estratégia fundamental para a prevenção, já que o sujeito, em sua 

formação, é capaz de compreender a realidade social e buscar na prática do 
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cuidado individual, familiar e coletivo a transformação da realidade social 

(TEIXEIRA, 2001).  

Para o Ministério da Saúde (BRASIL,1997), a capacitação do 

trabalhador da saúde deve ser norteada por projetos que possibilitem aos 

profissionais da área técnica e aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 

desenvolverem ações de prevenção, promoção, educação e recuperação, 

interagindo melhor com a comunidade e sendo capaz de solucionar os problemas 

mais freqüentes da população, alcançando melhores resultados no controle das 

doenças crônicas e suas complicações.   

 Os profissionais de saúde estão em processo de construção no 

atendimento e acompanhamento do usuário de drogas psicoativas. Sabemos que a 

Estratégia Saúde da Família (ESF) é estabelecida como modelo de assistência a fim 

de reorganizar a Atenção Primária da Saúde e ser a estratégia para reestruturação 

da rede de serviços do SUS (STARFIELD, 2002). Atividades de educação em saúde 

a pacientes portadores de Hipertensão, Diabetes, Tuberculose, Saúde da Mulher, 

Saúde da Criança e Saúde Mental, fazem parte dos serviços oferecidos aos 

usuários. Quanto mais a população de uso abusivo de drogas cresce, 

provavelmente maior será a preocupação dos órgãos gestores quanto a formação 

de recursos humanos e desenvolvimento de metodologias, envolvendo a criação de 

programas especializados no tratamento deste usuário. 

 Para tanto, a equipe de Saúde da Família (ESF) deve estar próxima da 

comunidade, realizando visitas domiciliares freqüentes, a fim de conhecer e prestar 

assistência de maneira diferenciada às famílias em situação de risco e realizar 

reuniões de equipe para melhorar a qualidade e eficiência na assistência, 

planejando e avaliando ações junto à comunidade assistida. A interação entre os 

profissionais de saúde e a comunidade é a base do trabalho proposto pela ESF 

(STARFIELD, 2002). 

 O consumo excessivo de substâncias lícitas e ilícitas geralmente 

provoca um grande impacto sobre toda a família e, muitas vezes, é dentro do núcleo 

familiar deste usuário que se inicia um processo de exclusão e marginalização. A 

equipe de saúde da família quando capacitada para acolher e atuar neste contexto 

complexo percebe que a família, apesar das dificuldades para cuidar das questões 

que envolvem o uso de álcool e drogas, é quem carrega grande parte da solução. O 

mesmo cenário de risco tem um contexto de proteção, sem que haja exclusão ou 

separação das partes (DIOS, 1999). 
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Nesta abordagem se faz necessário destacar o peso dos fatores sócio-

culturais que levam o sujeito ao consumo do álcool e outras drogas, não só a 

respeito da classe social a que ele pertence, mas também seus padrões culturais 

(visão do mundo, tradições, estrutura familiar, etc.). Esse aspecto tem fundamental 

importância, já que formam no sujeito os esquemas de percepção e de pensamento 

sobre a realidade, esquemas que são incorporados a ele desde a infância (BAUER 

2001).  

Outro fator a ser considerado é a necessidade de ampliação da rede de 

atenção aos usuários de álcool e/ou outras drogas. É fundamental conhecer melhor 

a oferta assistencial especializada e o fluxo de atendimento a estes pacientes, 

minimizando a dificuldade encontrada pela ESF em referenciar o atendimento do 

mesmo quando faz uso abusivo de substâncias psicoativas, fornecendo a ele 

suporte e apoio. Temos como parte integrante desta teia da saúde os Centros de 

Atenção Psicossocial para usuários de Álcool e Drogas (AD) – CAPSAD e os 

setores de Assistência Social, Justiça e Educação.  

É imprescindível que o trabalho da ESF seja feito de maneira articulada 

com a comunidade e demais serviços, acolhendo e fazendo a escuta aos usuários e 

às famílias, estabelecendo o cuidado no sentido de promover a construção do 

projeto terapêutico para os indivíduos em sofrimento pelo uso de álcool e outras 

drogas (SUPERA, 2009). 

Dentre as características do trabalho das equipes da Estratégia Saúde 

da Família, destaca-se o seu papel na construção de parcerias com integrantes da 

rede de atenção às pessoas usuárias de álcool e outras drogas. Neste 

desenvolvimento de ações intersetoriais, o Ministério da Saúde criou os Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família (NASF). O principal objetivo desta proposta é o de apoiar 

a inserção da Estratégia de Saúde da Família na rede de serviços, além de ampliar 

a abrangência e o escopo das ações da Atenção Primária e aumentar a 

resolutividade dela, reforçando os processos de territorialização e regionalização em 

saúde (BRASIL, 2008).  
  

 
 
 
 2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 
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2.1 JUSTIFICATIVA 

Segundo Brêda et al (2005), os profissionais das equipes da Estratégia 

Saúde da Família (ESF) têm grande dificuldade de identificar e/ou interferir no 

processo saúde-doença, em meio à situação de dependência química nas 

comunidades.   

Existe necessidade de estudos mais profundos que possam apontar 

estratégias para a resolutividade e eficácia da assistência aos usuários de drogas no 

Programa Saúde da Família. Percebe-se também que há muitas questões a serem 

exploradas quanto à temática que envolve os usuários de drogas e as possíveis 

contribuições do Programa de Saúde da Família (BRASIL, 2003).  À área  

da saúde cabe refletir sobre como este grupo social concebe em seu próprio corpo a 

relação entre saúde/doença/meio ambiente/modos de viver e como pensam a 

relação profissionais-pacientes-instituição e seu papel nesta dinâmica (SUPERA, 

2009). 

 As dificuldades e fragilidades do profissional de saúde são, em geral, 

lidar com aspectos que transcendem a abordagem biologicista e possuem vínculo 

com aspectos jurídicos, morais e psico-afetivos. Conhecendo as potencialidades das 

Equipes de Saúde da Família em enfrentar desafios, espera-se que esta pesquisa 

traga uma reflexão sobre o cuidado ao usuário de drogas,mobilizando cada vez mais 

os profissionais de saúde das mais diversas especialidades e áreas de atuação 

(CECÍLIO, 2001).   

A dependência de substâncias psicoativas é considerada em nossa 

sociedade como um complexo problema de saúde pública, o que pode ser 

dimensionado por sua repercussão na mídia nacional e internacional. Agrava-se 

ainda mais por provocar desajustes nas famílias dos indivíduos dependentes. 

(UNIFESP, 2005). Autores como Carneiro Jr. e Silveira (2003) afirmam que não 

podemos promover inclusão social sem usar a categoria da equidade, ou seja, não 

podemos tratar de forma igual, pessoas com estilos de vida tão desiguais. É 

necessário criar programas que possam privilegiar uma população tão vulnerável em 

um limite de pobreza absoluta, mesmo em áreas desenvolvidas. Contudo, apesar de 

alguns usuários de drogas não estarem inclusos na linha de pobreza, eles 

encontram-se, por vezes, no núcleo de diferentes estruturas familiares, que ganham 

contornos específicos através do tempo e das peculiaridades do espaço geográfico, 

social e cultural (PAGANI, 2006; OLIVEIRA, 2006).  
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Diante de tal complexidade, justifico meu estudo percebendo a 

importância do profissional de saúde em estar ampliando sua qualificação para 

trabalhar com o dependente químico, minimizando suas dificuldades e atuando de 

maneira mais segura na redução de danos e aumento de estratégias de prevenção. 

Para orientar meu estudo tive como questão norteadora: Quais as 

dificuldades que a equipe da Estratégia Saúde da Família enfrenta para lidar com o 

dependente químico?   

 
2.2 OBJETIVO GERAL:  

 

- Pesquisar como a Equipe Saúde da Família atua junto ao dependente químico que 

faz uso abusivo de substâncias psicoativas. 

  

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

- Conhecer os mecanismos de acolhimento ao usuário de drogas realizado pela ESF 

- Investigar as principais dificuldades vivenciadas pelos profissionais de saúde da 

Equipe Saúde da Família em lidar com o dependente químico.  

- Identificar as principais estratégias de atuação da ESF frente ao usuário com 

dependência química. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E A SOCIEDADE 
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3.1 CONCEITUANDO DEPENDÊNCIA QUÍMICA 

 

A OMS (1997) define a dependência química como um estado psíquico 

e físico que sempre inclui uma compulsão de modo contínuo ou periódico, podendo 

causar várias doenças crônicas físico-psíquicas, com sérios distúrbios de 

comportamento. Pode também, ser resultado de fatores biológicos, genéticos, 

psicossociais, ambientais e culturais, sendo considerada hoje como uma epidemia 

social, pois atinge toda gama da sociedade, desde a classe social mais elevada a 

mais baixa.                 

                   Segundo a OMS (1997) existem dois tipos de dependência: 

1. Psíquica: quando o consumo repetido de uma droga cria a compulsão 

de usá-la pela satisfação que produz. A falta da droga deixa o usuário 

abatido, em lastimável estado psicológico. A pessoa sente a 

necessidade irreprimível do consumo, embora o organismo não 

necessite da droga para viver. Este efeito pode ser reforçado por uma 

exigência emocional ou pessoal do dependente.  

 

2. Física ou orgânica: necessidade física, compulsão. Há aparecimento 

de tolerância, o que obriga o usuário a ir aumentando a quantidade de 

droga a ser consumida. Na falta, o sujeito entra em crise de 

abstinência severa com graves sinais e sintomas de sofrimento do 

organismo. A dependência é física quando as drogas alteram o 

metabolismo orgânico obrigando o usuário a continuar o consumo; o 

corpo desenvolve uma constante necessidade da droga.  

 

A OMS (1997) considera a intoxicação química por substâncias 

psicoativas como uma doença e classifica a compulsão por drogas como transtorno 

mental e comportamental. 

Já o uso do álcool, por outro lado, é citado em diversos artigos como 

facilitador da violência, em que o agressor a ele atribui o fato de ter cometido atos no 

âmbito de sua família (DEEKE et al., BOING, OLIVEIRA & COELHO, 2009). 

Pesquisas sobre a relação entre violência e uso de álcool e outras drogas, 

realizadas pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas e Psicotrópicos – 

CEBRID, no Estado de São Paulo, mostraram que na maior parte das ocorrências o 

agressor estava alcoolizado (PENSO, 2009). 
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               3.2 CLASSIFICAÇÃO DAS DROGAS 
                        

                       A Organização Mundial de Saúde define droga como: “Substância 

que, quando administrada ou consumida por um ser vivo, modifica uma ou mais de 

suas funções, com exceção daquelas substancias necessárias para a manutenção 

da saúde normal” (OMS apud LEITE, 1999: p26)  

 

As drogas podem ser classificadas de três formas diferentes segundo a 

Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD, 2002): 

 

3.2.1 QUANTO À ORIGEM:  

 

• Naturais: provêm de certas plantas que contêm drogas. A matéria-

prima é usada diretamente como droga e é extraída e purificada. 

Ex.: maconha, cogumelos (consumidos em forma de chá), ópio 

(derivado da papoula do oriente), tabaco e folhas de coca; 

 

• Semissintéticas: são resultados de reações químicas realizadas 

em laboratórios e utilizando drogas naturais. Ex.: cocaína, tabaco, 

heroína e álcool. 

 

• Sintéticas: algumas drogas têm o seu componente ativo produzidas 

através de manipulações químicas em laboratório, não dependendo 

de substâncias vegetais ou animais como matéria-prima para a sua 

elaboração. Ex.: LSD-25, ecstasy, crack, calmantes e anfetaminas. 

 

3.2.2 QUANTO AO STATUS LEGAL DAS SUBSTÂNCIAS: 

 
• Lícitas: possuem permissão do estado para serem consumidas, 

são conhecidas e de uso praticamente universal Ex.:tabaco, 

cafeína e álcool;  
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• Ilícitas: sua produção, comércio e uso são considerados crime, 

sendo proibidas por leis específicas. Ex.: maconha, cocaína e 

crack. 

 

3.2.3 QUANTO AOS MECANISMOS DE AÇÃO E EFEITOS: 

 

• Depressoras: causam redução e lentidão do funcionamento do 

sistema nervoso central (SNC), deixando as pessoas mais 

relaxadas. Em decorrência dessa lentidão, pode ocorrer sonolência 

(dependendo das doses ingeridas), dificuldades nos processos de 

aprendizagem e memória, desatenção, depressão, agressividade, 

paranóia, dificuldades de coordenação motora, problemas 

vasculares e digestivos. Exemplos: álcool, benzodiazepínicos, 

opiáceos (morfina e codeína) e inalantes (CARLINI, 1994); 

 

• Estimulantes: causam aceleração do funcionamento mental e 

modificam o comportamento, provocando agitação, excitação e 

insônia. A abstinência pode levar à irritabilidade, agressividade, 

inquietação, aceleração do pensamento, síndrome depressiva, 

complicações cardíacas e grande compulsão pelo consumo 

(“fissura”). Exemplos: anfetamina, cocaína, crack, cafeína e 

nicotina (CARLINI, 1994);  

 

• Alucinógenas: causam alterações no funcionamento cerebral, 

ocasionando fenômenos de alteração da percepção de sons, 

imagens, sensações tátil e do senso de espaço e tempo, podendo 

levar a psicoses tóxicas, crises de pânico, delírios e alucinações. 

Esse conjunto de efeitos caracteriza um estado que os usuários 

conhecem como “viagem”. O cérebro passa a funcionar fora do 

seu normal e sua atividade fica perturbada, Exemplos: LSD-25, 

maconha, ecstasy e algumas espécies de cogumelos (CARLINI, 

1994). 
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3.3 MODELO TEÓRICO CONCEITUAL DA ATENÇÃO À DEPENDÊNCIA 
QUÍMICA  

 

Tendo como base os registros de Rassol (1997) e Allen (1993) 

elaborou-se uma síntese dos modelos teóricos explicativos mais utilizados no 

tratamento e ou prevenção de álcool e outras drogas, os quais são apresentados 

abaixo:  

 

MODELO ÉTICO LEGAL 

Refere-se à concepção ligada aos profissionais de direito e segurança 

social. Nesse modelo, considera-se o problema como basicamente qualquer ato de 

transgressão que requer interferência baseada em sua sanção legal; não há 

aprofundamento da análise da dependência da substância e dos processos que a 

determinam. As drogas e seu consumo são importantes e requerem atenção à 

medida que se apresentam como causadores de danos graves.    

 

MODELO MORAL 

Os indivíduos são considerados responsáveis tanto pelo início e o 

desenvolvimento do problema relacionado ao uso das drogas quanto pelas   

soluções e acredita-se que necessitam apenas de motivação apropriada. Se não 

conseguem mudar seu comportamento são rotulados de fracos, sem força de 

vontade para moralizar suas vidas. 

 

 MODELO MÉDICO OU DE DOENÇA 

O modelo médico de dependência de drogas psicoativas baseia-se na 

suposição de que a dependência de substâncias psicoativas seja distinta e de 

caráter progressivo, com origens ou manifestações físicas e necessita de tratamento  

médico. O conceito do alcoolismo como doença foi proposto inicialmente por Jellinek 

(1960). Nesse modelo, comportamento do uso da substância é visto como 

progressivo e incurável e a causa da doença está relacionada aos fatores genéticos, 

biológicos e estruturais de natureza química. O autor diz que a predisposição 

genética pode também proteger alguns indivíduos que têm metabolismo genético 

sensível para tolerar o uso de substâncias psicoativas tais como o álcool. 

Esse modelo também implica em aceitar que o uso da substância 

exerce papel de doença e o indivíduo espera ser tratado como doente. O enfoque do 
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tratamento implica na recuperação do uso, abuso e/ou dependência da substância, 

sendo a abstinência total o objetivo a ser alcançado. Temos como exemplo os 

grupos de autoajuda, como os Alcoolistas Anônimos (AA). 

 

MODELO PSICOLÓGICO OU PSICOSSOCIAL 

Este modelo inclui o aprendizado social, a interação familiar e os traços 

da personalidade do indivíduo.  O modelo de aprendizado propõe que o 

comportamento social é aprendido através da observação e imitação.  Isto é, mostra 

que o exemplo dos pais torna-se um grande fator no padrão inicial do consumo de 

substâncias, especialmente naquelas pessoas com comportamento social 

vulnerável.  O uso do álcool socialmente adquirido e os padrões de comportamento 

aprendidos são mantidos por fatores cognitivos, pela influência de modelos, 

expectativas e pela interação do comportamento com reforços do meio, incluindo 

também os fatores genéticos, Natan (1983). 

Trazemos abaixo o Mapa Conceitual desenvolvido por Duarte (2002) 

que relaciona o Dependente Químico e os diversos aspectos envolvidos em seu 

processo Saúde Doença:  
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3.4 SUSCETIBILIDADE E VULNERABILIDADE DA JUVENTUDE E DA 
INFÂNCIA PARA QUESTÕES DAS DROGAS 
           

Segundo estudos largamente comentados por diversas pesquisas do 

CEBRID (2004) e Noto (2003), é possível constatar que crianças e adolescentes 

tentando fugir de uma dolorosa realidade interna e externa, em busca de uma 

suposta “liberdade”, acabam caindo nas drogas, violências de todas as formas, 

marginalidade, tráfico e prostituição. 

Para Freitas (2002) o adolescente é extremamente vulnerável aos 

apelos provenientes do mundo das drogas, em virtude das modificações pelas quais 

passa o seu mundo interno. A fase da adolescência é muito complexa, com ganhos 

e perdas importantes. A negação desse sofrimento é que se traduz em uma das 

graves patologias desse período da vida do ser humano. Essa negação, muitas 

vezes, conduz a comportamentos anti-sociais e autodestrutivos,  encobridores  de  

uma  intensa angústia  existencial. Segundo este autor, é comum que o fenômeno 

das drogas não seja percebido com facilidade em famílias que possuem estrutura 

geradora de patologias. Muitas vezes o quadro tem que se agravar para que os 

membros do grupo familiar percebam que estão inclusos na problemática da 

drogadição. 

 Charbonneau (1983) refere que o jovem mergulha nas drogas pela 

desagregação familiar, isso o torna insatisfeito, num contexto familiar de baixa 

qualidade de vida. Quando criança convive num ambiente sem amor, sem limites, 

sem atenção, com inúmeros desajustes, tornando-se um jovem emocionalmente 

comprometido, a droga torna-se um escape meramente circunstancial. 
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3.5 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS 
 
Relatos da Organização Mundial de Saúde (2004) sobre a saúde 

mundial e o impacto que o consumo das drogas traz sobre a questão do álcool por 

exemplo é de 1,3% da carga geral de anos perdidos por morte principalmente para 

homens. Na questão das incapacidades em pessoas até 44 anos, de ambos os 

sexos a perda por incapacidades é de 5,5%. Sem esquecer-se de mencionar que o 

álcool está relacionado à violência criminal e doméstica, vandalismo, direção 

perigosa, problemas familiares, absenteísmo no trabalho entre outros. 

Carlini (2002), em sua pesquisa, observou que 11,2% da população era 

dependentes de álcool e 9% de tabaco. O álcool se mostra com inserção cultural 

mais acentuada que o tabaco contando com ampla aceitação pela sociedade, 

divulgado na mídia como algo de valorização social, atingindo 76% dos 

pesquisados. Em estudo que envolveu as 107 maiores cidades do Brasil (com mais 

de 200 mil habitantes), foram entrevistadas 8.589 pessoas com idades de 12 a 65 

anos e de todas as classes sociais. Os objetivos desse estudo foram estimar a 

prevalência do uso e da dependência de drogas lícitas e ilícitas, além de avaliar a 

percepção da população sobre as drogas, a facilidade de obtê-las, seus efeitos e 

seus riscos. Em relação ao tabaco, o uso na vida é de 41% e o número de 

dependentes chega a 9% da população. A maconha já foi utilizada por 7% dos 

entrevistados, os solventes por 6% e a cocaína por 2% dos sujeitos estudados 

CEBRID (2004). 
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3.6 AÇÕES E LEGISLAÇÃO REFERENTE AO USO DE ÁLCOOL E 
DROGAS NO BRASIL 

 

A Divisão Nacional de Saúde Mental (DINSAM), denominado Grupo 

Técnico de Saúde Mental, elaborou em 1987 o Programa Nacional de controle dos 

problemas relacionados com o consumo do álcool (PRONAL). O PRONAL tinha por 

objetivo organizar a rede de serviços de atenção aos problemas ao consumo do 

álcool, com ênfase nos cuidados primários de saúde. 

Em 1991, foi criado pelo Ministério da Saúde o Serviço de Atenção ao 

Alcoolismo e à Dependência Química, como mais um dos serviços da então 

Coordenação de Saúde Mental (BRASIL, 1998). A atuação do Serviço de Atenção 

ao Alcoolismo e à Dependência Química voltava-se para ações de prevenção, 

assistência e tratamento na área de drogas e visava reduzir a demanda crescente 

do usuário de drogas. Com a Constituição de 1988, da Lei Orgânica da Saúde, outro 

desafio nesse percurso era (e ainda é) a construção de um sistema de referência e 

contra-referência a serviços psiquiátricos mais complexos, a partir de uma lógica 

comprometida com a desinstitucionalização psiquiátrica (Pinheiro & Mattos, 2001). 

No entanto, historicamente os investimentos viram-se destinados à repressão, em 

detrimento das ações de prevenção do modelo assistencial e estabelecendo ações 

de apoio e expansão da rede de serviços em saúde mental, notadamente dos 

serviços alternativos à internação psiquiátrica (BRASIL, 2002). O Ministério da 

Saúde, por meio da Coordenadoria de Saúde Mental (CORSAM), passa a tomar as 

iniciativas políticas de reforma do modelo de atenção à saúde mental e também 

normatiza e estimula a implantação de novos serviços de Saúde Mental ( Silva, 

1995). 

                    O Sistema Nacional sobre Drogas – SISNAD (instituído pela Lei nº 

11.343, de 23 de agosto de 2006) é encarregado de articular, integrar, organizar e 

coordenar as atividades relacionadas com a prevenção do uso indevido, a atenção e 

a reinserção social de usuários e dependentes de drogas e também, com a 

repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas. Além disso, esta 

lei faz a distinção entre usuários / dependentes de drogas e traficantes. Embora o 

porte continue sendo caracterizado como crime, usuários e dependentes não 

estarão mais sujeitos à pena restritiva de liberdade, mas sim às medidas 

socioeducativas. Essa norma é, seguramente, o início efetivo de uma nova agenda 

para a redução da demanda de drogas no Brasil, pois inclui perspectiva inovadora, 
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ao reconhecer a necessidade da prevenção do uso de drogas, por meio da 

educação e do tratamento dos usuários e dependentes, além de representar um 

refinamento no que concerne à repressão, com aumento de penas e tipificação de 

novos crimes. 

Algumas leis, decretos ministeriais e portarias iniciam a 

regulamentação de práticas e políticas públicas de atenção, prevenção, supervisão e 

capacitação de profissionais que atuam nessa área podem citar como exemplo a 

Portaria GM 336/2002, Portaria GM em 19 de fevereiro de 2002 (que regulamenta o 

CAPS AD II) e a nova lei antidrogas (nº 11343/2006). 

                      A portaria GM 1612/2005 estabelece critérios para habilitação dos 

hospitais gerais, com a criação de novos leitos para a redução de internação do 

dependente químico somente em hospitais psiquiátricos. A rede deve conter 

também uma unidade retaguarda para os casos de urgência e emergência 

(síndrome de abstinência alcoólica/overdose), com objetivo de acolher melhor estes 

casos.  

                      Em situações de urgência decorrente do consumo de álcool e outras 

drogas, para as quais os recursos extra-hospitalares disponíveis não tenham obtido 

resolutividade, está previsto o suporte hospitalar à demanda assistencial, por meio 

de internações de curta duração em hospitais gerais (Portaria Nº. 2.629 de 28 de 

outubro de 2009), Art. 2º Estabelecer incentivo de 10% no valor de Serviço 

Profissional e Serviço Hospitalar para o procedimento tratamento em psiquiatria - em 

Hospital Geral (por dia) para internações que não ultrapassarem 20 (vinte) dias, e que 

informe como motivo de saída "alta de paciente agudo", com data de entrada do 

paciente a partir de 1º de novembro de 2009.  

O Ministério da Saúde está apoiando estados e municípios na 

habilitação desta modalidade de atendimento em hospitais gerais. Esta portaria 

estabelece critérios para esta habilitação dos hospitais gerais, e que também cria 

novos procedimentos para os hospitais habilitados, com remuneração maior e 

tempos de internação menores. 

                    Em maio de 2007, o Governo Federal, por meio do Decreto Presidencial 

nº 6.117/2007, criou a Política Nacional sobre o Álcool, numa demonstração de 

responsabilidade e vontade política com um assunto tão difícil, de inquestionável 

relevância. A Política Nacional sobre o Álcool possui como objetivo de estabelecer 

princípios que orientem a elaboração de estratégias para o enfrentamento dos 

problemas relacionados ao consumo de álcool, contemplando a intersetorialidade e 
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a integralidade de ações para a redução dos danos sociais, à saúde e à vida, 

causados pelo consumo desta substância, e também de situações críticas como a 

violência contra a família, violência no trâsito e criminalidade associada ao uso 

prejudicial de bebidas alcoólicas. Esta política, reconhecendo a importância da 

implantação de diferentes medidas articuladas entre si e, numa necessidade por 

ações concretas de proteção aos diferentes ciclos de vida da população, veio 

acompanhada de um elenco de medidas passíveis de implementação pelos órgãos 

do governo no âmbito de suas competências e outras de articulação com o Poder 

Legislativo e demais setores da sociedade. 

Tais ações propostas por essas leis e portarias devem permitir uma 

interface entre o Ministério da Saúde com outros ministérios e com a sociedade 

organizada reconhecendo-se o problema de Saúde Pública que é o consumo dessas  

substâncias. 
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3.7 MECANISMOS DE SUPORTE AO DEPENDENTE QUÍMICO 

                    

A reorganização dos serviços e das ações de saúde mental fez surgir 

dois novos dispositivos de atenção primária e secundária, respectivamente,  

representados pelos Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS) e pelos Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS). A criação de Núcleos/Centros de Atenção 

Psicossocial (NAPS/CAPS) através da Portaria Nº 224, de 29 de janeiro de 1992, 

tem contribuído significativamente para a melhoria da assistência aos indivíduos em 

sofrimento psíquico. Tem como princípio aperfeiçoar a articulação, assistência e 

regulação da rede de saúde como forma de reduzir os danos sociais e os danos à 

saúde representados pelo uso prejudicial de álcool e outras drogas (Brasil, 2004). 

Uma das estratégias do Ministério da Saúde, como um dos marcos da 

consolidação da Política de Saúde Mental é a implementação em larga escala de 

Centros de Atenção Psicossocial para usuários de álcool e drogas (CAPS AD),  

regulamentado através de portarias a partir de 2002 (BRASIL, 2003). 

Os CAPS AD são modalidades de Centro de Atenção Psicossocial 

direcionadas ao atendimento e discussão das problemáticas de população que faz 

uso abusivo de álcool e outras drogas, instituído pela Portaria Ministerial 336/02. 

São abertos às comunidades em geral e devem atender a uma demanda territorial 

de cerca de 70.00 a 100.000 habitantes. Esse espaço é responsável por Políticas 

Públicas vinculadas ao atendimento diário à população que apresenta graves 

transtornos pelo uso e abuso de substâncias psicoativas e redução de danos 

causados a este usuário. Possui leitos de repouso com a finalidade exclusiva para o 

tratamento de desintoxicação. Os CAPS AD tendem a ser regionalizados em termos 

de adscrição da clientela, possuem funcionamento diurno restrito aos dias úteis e 

sem leitos de internação ou acolhimento noturno.  

Uma estratégia utilizada para apoio ao usuário, na Atenção Primária, é 

a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIS-

SUS) que, através de encontros interpessoais e intercomunitários, valorizam as 

experiências de vida dos participantes através da troca de vivências, do resgate de 

identidade, do fortalecimento da autoestima e da confiança, com a percepção dos 

problemas e identificação da possibilidade de resolução dos mesmos, a partir dos 

recursos locais ou através de referência aos atendimentos especializados (LUZ, 

2003). 



29 

 

Outro programa que auxilia e realiza a detecção e a atenção às 

pessoas usuárias de drogas na rede de atenção primária à saúde é o Programa 

Saúde na Escola (PSE), instituído pelo Decreto Presidencial nº 6.286 de 05/12/2007 

que reforça um trabalho em conjunto entre o Ministério da Saúde e o Ministério da 

Educação, com o objetivo de ampliar as ações que abranjam os estudantes da rede 

pública de ensino em parceria com a Estratégia Saúde da Família. A perspectiva é 

que o aluno brasileiro tenha atenção integral à saúde em diversas questões inclusive 

na prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas. 

Vários outros elementos da rede de atenção à população com 

problemas decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas são: hospitais 

gerais, Casas de Passagem, Residências Terapêuticas, Comunidades Terapêuticas, 

Grupos de Mútua Ajuda (Alcoolistas Anônimos, Narcóticos Anônimos) e Serviços 

Especializados, conveniados ou não ao SUS. 
O Relatório Mundial de Saúde: “Saúde Mental: Nova Concepção, Nova 

Esperança” (OMS, 2001) traz dez recomendações básicas para ações na área de 

saúde mental/ álcool e drogas, a saber: 

1-Promover assistência em níveis primários; 

2-Disponibilizar medicamentos essenciais em saúde mental; 

3-Promover cuidados comunitários; 

4-Educar a população; 

5-Envolver a população, famílias e usuários; 

6-Estabelecer políticas, programas e legislação específica; 

7-Desenvolver recursos humanos; 

8-Atuar de forma integrada com outros setores; 

9-Monitorizar a saúde mental da comunidade; 

                     10-Apoiar mais pesquisas. 

 

           Dada a magnitude do problema, o Sistema de Saúde em seus vários 

níveis de complexidade deve estar apto a receber o usuário de drogas e sua família 

e garantir a resolutividade e integralidade da sua atenção. 

                           A Redução de Danos é uma estratégia da saúde pública que busca 

minimizar as consequências adversas do consumo de álcool e drogas do ponto de 

vista da saúde e dos seus aspectos sociais e econômicos. Esta estratégia apresenta 

uma compreensão bastante ampliada sobre o uso de álcool e outras drogas nas 

sociedades atuais, buscando diversificar as formas de lidar com o problema. “Pensar 
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Redução de Danos é pensar praticas em saúde que consideram a singularidade dos 

sujeitos, que valorizam sua autonomia e que tracem planos de ação que priorizem 

sua qualidade de vida.” (VINADÉ 2009, pag. 64) 

Sob a luz deste programa temos uma compreensão bastante ampliada 

sobre o uso de álcool e outras drogas nas sociedades atualmente, buscando 

diversificar as formas de lidar com o problema. Não se pauta exclusivamente na 

abstinência e na prescrição de “comportamentos adequados”, mas em dar 

atendimento com maior frequência às famílias mais expostas aos riscos. 

Principalmente as que mais necessitam e que menos demandam, nelas estão 

incluídas as que fazem uso prejudicial de drogas (LANCETTI, 2006). 

                     Em um breve histórico sobre o despertar para Estratégias de Redução 

de Danos, em 1926, o ministro da saúde da Inglaterra, em uma comissão 

interministerial presidiu e declarou um relatório das recomendações chamado “O 

Comitê Rolleston ”. Neste documento estavam as primeiras idéias de Redução de 

Danos, as quais consistiam em estabelecer o direito dos médicos ingleses de 

prescrever suprimentos regulares de opiáceos na abstinência dessas drogas e na 

impossibilidade de suspensão da mesma. Quando ficasse demonstrado que o 

paciente apenas é capaz de levar uma vida normal e produtiva se uma dose mínima 

de droga for administrada regularmente, mas ficasse incapaz disso quando a droga 

fosse retirada da sua rotina. Propôs iniciativas na área jurídica e na área médica que 

melhorassem a qualidade de vida e aumentasse a tolerância com os usuários de 

drogas (WODAK, 1998). 

                                A importância da política de Redução de Danos também reside na 

redução no número de novos casos de AIDS entre usuários de drogas ilícitas. 

Estudos realizados em 1999 e 2001 pelos Projetos Ajude Brasil I e II, demonstram 

que houve entre usuários de drogas diminuição no compartilhamento de seringas e 

um uso mais consistente do preservativo nas relações sexuais, bem como aumento 

na procura por testagem diagnóstica de HIV e das hepatites, pela vacinação para 

hepatite B e pelo tratamento da dependência química e da aids (CAIAFFA, 2001).  

                     Com a Epidemia da AIDS na década de 80 e 90 na Europa, EUA e 

Austrália, proliferaram os Programas de Redução de Danos. Em 1993 o Brasil 

ampliou suas ações com o Instituto de Estudos e Pesquisas em AIDS de Santos – 

IEPAS (ONG). Com recursos do Programa Nacional de DST/AIDS do Ministério da 

Saúde. As ações de redução de danos contribuem para a inclusão dos usuários de 

drogas em um sistema que almeja a eqüidade, por meio da disponibilização não 
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apenas dos equipamentos necessários à prática de sexo e ao uso de drogas mais 

seguros, mas da ampliação do acesso a bens e serviços (BRASIL, 1998). 

                    Redução de Danos significam a utilização de medidas que diminuam os 

danos provocados pelo uso das drogas, mesmo quando os indivíduos não 

pretendem ou não conseguem interromper o consumo destas substâncias. No caso 

do uso injetável de drogas, por exemplo, se um indivíduo ainda não consegue deixar 

de usar uma droga, as orientações são para que ele não use de forma não injetável. 

Se ele ainda não consegue isto, que não compartilhe seringas. Se não consegue, 

trocar por outra forma de uso, que seus parceiros usem métodos eficientes de 

esterilização do equipamento de injeção e assim por diante (CARDOSO, s/d).                                

                   Diversos Programas de Redução de Danos disponibilizam um kit para 

distribuição entre os usuários de drogas. “O kit de redução de danos é composto 

por: agulhas, seringas, algodão para higienização, água destilada, preservativo, 

copo para diluição e material informativo sobre prevenção do HIV e outras DST. A 

quantidade deve ser adaptada à realidade da população usuária. A oferta desse 

insumo não é simples, pois exige dos profissionais maior familiaridade e capacidade 

em lidar com os preconceitos sobre o tema drogas e redução de danos. Para a 

disponibilização desse insumo na unidade, é necessária ampla discussão com a 

equipe para que os profissionais compreendam a importância da oferta como ação 

de saúde pública. Essa discussão precisa também ser realizada com os usuários do 

serviço de saúde, para que a entendam e a aceitem. Para as pessoas que usam 

drogas, uma boa estratégia é deixar em locais apropriados à mostra kits de redução 

de danos (vitrine em espaços coletivos e individuai do serviço)”, BRASIL (2006, p40) 

     A estratégia de Redução de Danos pelo SUS é garantida através da 

implantação de serviços responsáveis e pela organização de uma rede de saúde 

que possa dar suporte aos usuários de álcool e outras drogas e suas famílias. Um 

deles são os CAPsAD(Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas), já 

citados anteriormente. 
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3.8 MECANISMOS DE SUPORTE À FAMÍLIA DO DEPENDENTE 
QUÍMICO 

A convivência dos familiares com o usuário, como uma via de mão 

dupla, também é afetada à medida que a dependência química evolui e se 

desenvolve. Estudos evidenciam que esposas de homens dependentes de álcool 

apresentam sofrimento e um apelo para uma vida de resignação e sacrifícios, 

acompanhados por sentimentos de solidão, frustrações e tristezas em virtude da 

deficiência desses maridos no exercício do papel de pai e esposo (TOBO & ZAGO, 

2005). Tempier e colaboradores (2006) constataram que as esposas de alcoolistas 

apresentam sinais de ansiedade, depressão, agressividade. A desesperança dos 

familiares, objeto de investigação neste estudo acima, é considerada como o “nexo 

causal entre depressão e suicídio” e pode funcionar como um desencadeante de 

alguns comportamentos e transtornos psíquicos do núcleo familiar (Cunha, 2001; 

Minkoff, Bergman, Beck & Beck, 1973).  
Lima (2002) em seu estudo sobre qualidade de vida de pacientes do 

sexo masculino dependentes de álcool, conclui que, quanto maior o grau de 

consumo da bebida, maior o prejuízo em qualidade de vida; no entanto vários outros 

autores (CUNHA,2001; MINKOFF, BECK & BECK, 1973) observam que diversos 

estudos não alcançaram resultados consistentes, mesmo quando comparados com 

uma população de não-dependentes. Os autores observaram que muitos usuários 

sentem-se satisfeitos com sua qualidade de vida apesar da não concordância das 

pessoas à sua volta, o que sugere que o alcoolista, nesse caso, associa qualidade 

de vida apenas como à percepção de saúde de um modo geral e a dor corporal. 

Edwards e cols. (1999) concluíram que com o decorrer do tempo a esposa do 

dependente químico percebe que a situação piora e não muda. 
Araújo (2002) considera que os aspectos mais importantes voltados 

para o suporte da família do dependente químico são: 

 - Acolhimento: a equipe de Saúde num contato inicial realiza uma 

avaliação geral do usuário de substâncias psicoativas e através de escuta percebe 

como este paciente faz parte do contexto social e familiar, para que ele possa iniciar 

a inclusão no tratamento; 

- Recepção e Apoio - a família deve ser atendida imediatamente após 

procurar o tratamento: é importante, quando necessário, encaminhar para a 

referência do CAPS AD e do CAPSI , pois a lista de espera desmotiva a adesão ao 

tratamento; 
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- A motivação da família: esta deve ser orientada sobre os efeitos da 

abstinência, pois é um período que requer paciência e o apoio da família é muito 

importante para o paciente neste momento. 

- O resgate da autonomia: são metas estabelecidas para as mudanças 

de estilo de vida do usuário de drogas; é competência da família, orientada pela 

Equipe de Saúde estabelecer uma relação de comunicação, encorajamento e treino 

de novas habilidades.  

Outro fator relevante é a orientação aos familiares quanto ao fenômeno 

da ambivalência afetiva neste contexto, para que saibam se conduzir de forma a não 

sofrerem. No período de abstinência existe carinho e na embriaguez predomina a 

agressão. É freqüente a oscilação do humor do paciente no estado da embriaguez, 

onde predomina sua atitude “mal-humorada”, que pode interferir de forma profunda 

na sua relação com os filhos (SPOTH e REMOND, 1994).  

 

. 
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4. O TRABALHO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) consiste em desenvolver ações 

de prevenção, promoção, de proteção à saúde e de assistência ao usuário e sua 

família. É, hoje, a principal resposta do Ministério da Saúde à crise vivida no setor, 

organizando-se, similarmente à medicina comunitária e às ações primárias de 

saúde, a partir de um ideal onde a população tenha acesso à rede de serviços e 

operando através dos núcleos teóricos da epidemiologia e da vigilância à saúde 

(STARFILD, 2002). Foi concebida pelo Ministério da Saúde em 1994 com o objetivo 

de proceder à reorganização da prática assistencial, através de novas bases e 

critérios, em substituição ao modelo tradicional hospitalocêntrico.  

A Unidade de Saúde da Família é norteada pelas seguintes diretrizes 

operacionais:  

 caráter substitutivo – substituição das práticas convencionais de 

assistência por um novo processo de trabalho, centrado na 

vigilância à saúde; integralidade e hierarquização, estando a 

Unidade de Saúde da Família inserida no primeiro nível de 

ações e serviços do sistema local de saúde;  

 Universalidade: garante atendimento a toda e qualquer pessoa; 

 Integralidade: cada indivíduo é integrante de uma comunidade e 

um todo, com seus diversos graus de complexidade; 

 territorialização e adstrição da clientela – trabalha com território 

de abrangência definido;  

 equipe multiprofissional, incluindo membros da comunidade e os 

Agentes Comunitários de Saúde (SOUSA, 1999). A equipe de 

saúde da família é composta minimamente por um médico 

generalista ou médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de 

enfermagem e seis a doze agentes comunitários de saúde, 

podendo ser modificada de acordo com as necessidades da 

comunidade. O Ministério da Saúde incluiu o cirurgião-dentista, 

o auxiliar do cirurgião-dentista e o técnico em higiene dental no 

PSF em dezembro de 2000 (BRASIL, 2001). A equipe deve se 

responsabilizar por, no máximo, mil famílias, o que equivale a 

aproximadamente quatro mil pessoas, residir no município onde 

irá atuar e cumprir carga horária de 40 horas semanais. A 
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convivência contínua da equipe com a população do território 

em seu contexto pessoal familiar e social propicia conhecimento 

e aprofundamento do vinculo de responsabilidade para a 

resolução de problemas e a manutenção da saúde dos 

indivíduos (BRASIL, 1994). 

 cadastramento familiar e o levantamento das condições de 

saúde da comunidade, bem como trabalham a partir do conceito 

de família. 

 visitas domiciliares programadas ou solicitadas para 

acompanhar a situação de saúde da família, essenciais para a 

integração das equipes com as famílias, garantindo, assim, a 

permanente proteção e uma assistência adequada. 

 Participação do controle social - as equipes devem estimular e 

participar de reuniões de grupos nas quais se discutam as ações 

do programa, a organização social e a solução dos problemas 

prioritários previamente levantados na comunidade. Portanto, 

devem estar sempre em busca da articulação com os 

segmentos sociais para a resolução dos problemas 

identificados. 

 

É importante salientar que a ESF busca melhorar o estado da saúde da 

população através da identificação precoce e do tratamento das doenças, bem como 

da prevenção das mesmas, tendo a família como núcleo básico, numa abordagem 

multiprofissional. O atendimento nas unidades de saúde é prestado aos casos de 

rotina, aos grupos programados pelas equipes de saúde e a eventuais pequenas 

emergências; podem ser solicitados exames auxiliares de baixa complexidade, 

sendo que cada município deve organizar seu próprio sistema de apoio diagnóstico. 

As equipes da ESF são responsáveis pelo encaminhamento dos usuários para 

consultas com especialistas nos ambulatórios da rede do Sistema Único de Saúde 

(SUS) através do mecanismo de referência e contra referência e mais recentemente 

através de um sistema de regulação (BRASIL, 2007). 

A Lei na nº 8.142, de 28/12/90, dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. A estruturação da 

Estratégia de Saúde da Família é de responsabilidade do município, que recebe 
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incentivo financeiro do governo para sua concretização, num repasse fundo a fundo, 

desde que sejam seguidas as orientações ministeriais quanto às normas do 

programa, de acordo com critérios previamente definidos em função da população, 

necessidades de saúde e rede assistencial. (BRASIL 2007).   

Um dos pontos que dificultam a implantação do programa é a escassez 

de profissionais com perfil para o exercício das atividades propostas. De acordo com 

Leucovitz (1996), “se a formação dos profissionais, principalmente da área técnica, 

não for transformada na formação acadêmica, o modelo de atenção também não o 

será na sua totalidade”. O mercado está definindo um novo perfil de profissional, 

pressionando os órgãos formadores a alterarem currículos de escolas 

profissionalizantes e de nível superior. O Ministério da Saúde também tem investido 

na capacitação continuada de profissionais que já estão no mercado de trabalho e 

que conseguiram, por características pessoais, responder as demandas da 

Estratégia Saúde da Família. (BRASIL, 1997). 

Portanto, os profissionais da Equipe Saúde da Família por terem a 

família como unidade programática de ações e cuidados devem construir atitudes de 

solidariedade e compreensão, para ajudar a prevenir e tratar as conseqüências que 

o consumo de drogas acarreta na família e na comunidade (GONÇALVES, 2002). 

Pensando nisso, o Governo Federal está ampliando o número de pontos de 

tratamento na rede pública e adotando a lógica de redução de danos como princípio 

norteador no atendimento do paciente dependente químico (VINADÉ, 2009). 

De uma maneira geral está sendo realizado um trabalho objetivando 

que os profissionais de saúde sejam capazes de atender estas demandas em UBSs 

e ESFs, hospitais, ambulatórios, CAPs etc. A partir das capacitações, acredita-se 

que os profissionais de atenção primária possam avaliar os casos no sentido de 

identificar a necessidade de algum tipo de intervenção. Profissionais habilitados 

tecnicamente em oferecer práticas transformadoras efetivas, com competência 

técnica, compromisso social e capacidade para trabalho em equipe multiprofissional 

estão ainda pouco disponíveis no mercado de trabalho (GONÇALVES, 2002).  
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4.1 IMPORTÂNCIAS DO ACOLHIMENTO PARA O ATENDIMENTO AO 
DEPENDENTE QUÍMICO 

                      

 Um pilar essencial na construção do novo modelo de atenção básica é 

a humanização que a proposta da Estratégia Saúde da Família tem por objetivo 

contemplar, por meio do estabelecimento de vínculo entre 

profissionais/usuários/famílias, através da responsabilização da equipe na resolução 

dos problemas de saúde da comunidade. 

Nesse âmbito, a estratégia do acolhimento é uma ação implantada na Estratégia de 

Saúde da Família com objetivo de receber esse paciente como porta de entrada da 

Atenção Básica, oferecer serviços de saúde a partir de critérios técnicos, éticos e 

humanizados. Acolher os pacientes, no contexto dos serviços de saúde, é “receber 

bem, ao chegar a unidade, ouvir a demanda, buscar formas de compreendê-la e 

solidarizar-se com ela. Deve ser realizada por toda equipe de saúde, em toda 

relação profissional de saúde-pessoa em cuidado” (CAMPINAS, 2001). 

Experiências nessa direção vêm sendo desenvolvidas objetivando 

organizar a oferta de serviços de saúde, a partir da escuta das necessidades e 

demandas da clientela, avaliando e tomando como critérios o risco de cada situação 

que deverá pautar a conduta a ser tomada (FRANCO et al., 1999; CAMPINAS, 

2001). Contudo, uma incursão pelos referidos trabalhos e outros textos permite 

compreender que o acolhimento tem se efetivado como uma atividade, com hora e 

objetivo específico a ser alcançado – garantir o acesso dos usuários – a ser 

realizado por todos os profissionais, a depender do serviço, em local específico para 

esse fim, o que exprime a noção reduzida do acolhimento como forma de organizar 

a oferta dos serviços (LEITE et al., 1999; CAMPINAS, 2001). 

                  Esses exemplos cotidianos nos remetem à visão de que o “acolher” não 

significa a resolução completa dos problemas referidos pelo usuário, mas a atenção 

dispensada na relação envolvendo a escuta, a valorização  de  suas  queixas,   a 

identificação das necessidades, sejam estas do âmbito individual ou coletivo, e a sua 

transformação em objeto das ações da saúde (FRACOLLI & BERTOLOZZI, 2003). 

Tais mudanças vêm se alinhando ao desenho de um novo perfil de 

profissionais que se encontra mais sensível para perceber as reais necessidades da 

população, ao produzir uma atenção capaz de gerar satisfação social e excelência 

técnica, de forma resolutiva para as pessoas e a sociedade (PIANCASTELLI et al. 

2000).  
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4.2 NASF E REDE DE APOIO 

Em 2008, como uma das estratégias de fortalecimento da atenção 

básica, foram criados, pela Portaria 154 do Ministério da Saúde, os Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família (NASF). O NASF tem como objetivo "ampliar a 

abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade, 

apoiando a inserção da Estratégia Saúde da Família na rede de serviços e o 

processo de territorialização e regionalização a partir da atenção básica"(REF). 

Ele amplia o número de profissionais nas equipes da ESF e é 

constituído por equipes de diferentes áreas de conhecimento, de 13 diferentes 

ocupações, compartilhando as práticas em Saúde nos territórios sob 

responsabilidade da equipe de saúde da família, aumentando seu alcance e sua 

eficiência (BRASIL, 2010). 

Não se constitui em porta de entrada do sistema e a maior parte do 

tempo dos profissionais deverá ser dedicada a atividades junto às equipes, 

recomendando-se o compartilhamento de projetos terapêuticos. A responsabilização 

compartilhada entre as equipes de Saúde da Família e as equipes do NASF na 

comunidade prevê a revisão da prática do encaminhamento com base nos 

processos de referência e contra-referência, ampliando-a para um processo de 

acompanhamento longitudinal de responsabilidade da equipe de Atenção 

Primária/Saúde da Família, atuando no fortalecimento de seus atributos e no papel 

de coordenação do cuidado no SUS. 

 A operacionalização do NASF adota, entre algumas concepções, o 

conceito de matriciamento. O que se pretende, quando a equipe ou profissional de 

apoio matricial (do NASF) se encontra com a equipe de referência, é que o apoio 

matricial auxilie a equipe de referência na formulação/reformulação e execução de 

um projeto terapêutico singular para um sujeito individual ou coletivo, que necessita 

de uma intervenção em saúde, à qual a equipe de referência teve dificuldade em 

elaborar. Este processo contribui para organização de uma linha de cuidado 

contínua, rompendo com a fragmentação do cuidado, que prejudica a integralidade 

da atenção (BRASIL, 2008). 

A Portaria GM nº 154 de 24 de janeiro de 2008, publicada em 4 de 

março de 2008, traz como pressuposto político, para o auxílio no tratamento do 

dependente químico, o “apoio matricial da gestão”, que é um mecanismo que 

possibilita a organização das ações de saúde e amplia a resolubilidade das equipes 

de saúde da família, favorecendo a construção de novos arranjos onde, com uma 
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equipe mais qualificada, é possível pensar cada situação dentro de sua 

especificidade, sob diferentes olhares (BRASIL, 2008).  

O apoio matricial em saúde pode ser descrito como um planejamento 

da organização dos serviços com base numa estrutura de tipo matricial, cruzando 

projetos e funções e sob uma gestão participativa, na qual estão envolvidos os 

diversos profissionais. Nesse procedimento, prevê-se a construção de momentos 

relacionais nos quais se estabelece troca de saberes entre profissionais de 

diferentes serviços envolvidos no cuidado com a saúde dos usuários. A equipe ou 

profissional referenciado são os que têm a responsabilidade pelo acompanhamento 

de um caso individual, familiar ou comunitário, que pretende ampliar as 

possibilidades de construção de vínculo entre profissionais e usuários (CAMPOS, 

1998). 

O objetivo deste apoio matricial é garantir que as equipes e pacientes 

ampliem a interação e diálogo e se responsabilizem pelas ações desencadeadas no 

processo de assistência, garantindo a integralidade da atenção em todo o sistema 

de saúde e a co-responsabilização das famílias na condução das propostas 

terapêuticas. (CAMPOS, 2007; WESTPHAS, 2006). 

O Termo matriz traz vários sentidos; ora significa o lugar onde se gera 

e cria coisas ora indica um conjunto de números que guardam relações entre si em 

que profissionais de referência e especialistas mantenham uma relação horizontal e 

não apenas vertical como recomenda a tradição dos sistemas de saúde. Trata-se de 

uma estratégia para reduzir a rigidez e permitir uma interação dessas diferenças, 

onde o apoiador procura construir de maneira compartilhada com os outros 

interlocutores projetos de intervenção (CAMPOS, 1998).  

O matriciamento auxilia as equipes a pensar sua atuação, conhecer 

sua rede e ampliar seus conhecimentos e possibilidades de ação entre as equipes 

de Saúde da Família e Saúde Mental, com a construção de vínculos entre 

profissionais e usuários, pretendendo uma maior resolutividade na assistência em 

saúde (CAMPOS e DOMITTI, 2007). 

Assim, se a equipe de referência é composta por um conjunto de 

profissionais considerados essenciais na condução de problemas de saúde dos 

clientes, eles deverão acionar uma rede assistencial necessária a cada caso. Em 

geral, é em tal “rede” que estarão equipes ou serviços voltados para o apoio 

matricial (no caso, os NASF), de forma a assegurar, de modo dinâmico e interativo, 

a retaguarda especializada para as equipes de referência (BRASIL, 2009).   
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5. METODOLOGIA 
 

5. 1 TIPO DE PESQUISA 

 

Esta pesquisa foi de abordagem qualitativa, de caráter exploratório e 

teve como proposta identificar as principais dificuldades dos profissionais de saúde 
da Estratégia de Saúde da Família em lidar com pacientes vítimas de dependência 

química.   
A escolha da pesquisa qualitativa foi feita por ser capaz de percorrer as 

dimensões do mecanismo de adaptação, adesão e não adesão a tratamentos; 

estigma; cuidados; reações e papéis de cuidadores profissionais e familiares; fatores 

facilitadores e dificultadores frente à profissão/tratamento/condições de trabalho 

(TURATO, 2003). As técnicas qualitativas proporcionam por vezes uma 

oportunidade das pessoas revelarem seus sentimentos, o modo como falam de suas 

vidas e como o mundo é percebido por elas (SPENCER, 1993).  Vale ressaltar que a 

qualidade de todo objeto é sempre relacional em sua estruturação técnica, por ser 

parte da vida em sociedade. Tendo-se, ainda, que captar nesse percurso as 

relações entre o sujeito individualmente até grandes grupos e a interação com a 

saúde, permitindo ver na base material desse trabalho a inscrição do agente e vice-

versa, estudando-se, assim, a dimensão subjetiva das práticas e a concreta 

constituição dos sujeitos nas ações (BELLONI e COLS, 2000). 

 
“A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 
mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” (Minayo et al, 1994, 
p. 35). 

 

Uma das características da pesquisa exploratória, tal como é 

geralmente concebida, refere-se à especificidade das perguntas, o que é feito desde 

o começo da pesquisa e que pode ajudar a resolver algumas dificuldades.  A 

população é rica de conhecimentos e esses conhecimentos, opiniões, valores e 

atitudes é que vão se constituir, muitas vezes, em barreiras. Essas barreiras podem 

ser conhecidas por meio do estudo exploratório e, pelo menos, parcialmente 

contornadas, a fim de que o programa educativo alcance maior aceitação (ROSS e 

ROSSER, 1989).  
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5.2 CENÁRIO 

 

O cenário utilizado foi uma área geopolítica de atuação das unidades 

Saúde da Família do Município do Rio de Janeiro, a Área de Planejamento 1.0, 

especificamente no Programa Saúde da Família Lapa, onde iniciei meu trabalho 

como docente do 1º ano de medicina pela da Universidade Estácio de Sá em 2010.  

Encontrei um campo oportuno para minha pesquisa, já que no entorno temos muitos 

usuários de substâncias lícitas e ilícitas que frequentam a Unidade de Saúde local. 

A AP 1.0 é composta pelos bairros de Santa Tereza, São Cristóvão, 

Santo Cristo, Cidade Nova, Centro, São Francisco Xavier, Caju, Paquetá, Lapa, 

Fátima, Saúde. 

           O termo de compromisso firmado, no ano de 2001, entre a 

Universidade Estácio de Sá e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro 

com a finalidade de apoiar a implantação da Estratégia Saúde da Família na Lapa, 

definiu pelo estabelecimento de uma unidade Saúde da Família vinculada à entidade 

de ensino e do curso de medicina, cujo funcionamento acompanha os moldes 

definidos pelo Ministério da Saúde. 

           Assim nasceu a Unidade Saúde Família da Lapa (USF-Lapa). Uma 

unidade implantada dentro do Campus Arcos da Lapa, onde ocorre o curso de 

medicina e que busca integrar as atividades da academia com as necessidades do 

serviço.  

           Em funcionamento desde 2001, a área de abrangência da USF-Lapa 

foi delimitada seguindo as orientações da Área Programática 1 (AP1) e da Direção 

da II Região Administrativa (II RA). A atenção básica à saúde das famílias da área 

adscrita é realizada pelos médicos-docentes e demais profissionais da equipe da 

USF-Lapa. Os dados de produção da unidade são atualizados no Sistema de 

Informação de Atenção Básica (SIAB) conforme preconizado pela SMS/RJ. A 

organização das atividades de ensino-aprendizagem e a inserção dos alunos foram 

sugeridas pela coordenação do curso e adotadas no cotidiano do serviço. Os 

encaminhamentos dos usuários para nível secundário de atenção são feitos, em sua 

maioria, para a Policlínica Ronaldo Gazolla (situada dentro do próprio campus), mas 

também utilizando a rede pública ou conveniada com o SUS/SMS-RJ. Os 

medicamentos e insumos necessários são fornecidos pela SMS/RJ, mas em 

diversos momentos foram providos pela entidade de ensino. 
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A unidade possui na sua administração uma gerente e duas auxiliares 

administrativas,1 equipe de Saúde Bucal, 5 médicos,1 enfermeiro, 2 técnicos de 

enfermagem e 6 Agentes Comunitários de Saúde. Esta distribuição, diferente do que 

é preconizado se deve ao fato de ser uma unidade-escola para o Curso de Medicina 

da Universidade Estácio de Sá.  

 

5.3  SELEÇÃO DE PARTICIPANTES 
 

Os sujeitos do estudo foram os diversos profissionais de saúde de nível 

superior e médio, integrantes da Equipe de Saúde da Família da Lapa, escolhidos 

aleatoriamente e que atuavam há mais de seis meses na Unidade de Saúde, por 

estarem mais familiarizados com a dinâmica da comunidade. Foram entrevistados 3 

médicos, 1 enfermeira e 2 técnicos de enfermagem utilizando o critério de saturação 

(MINAYO, 1994). Os sujeitos foram identificados pela letra E (de entrevistado) e 

numerados de forma aleatória e não cronológica para que não fossem identificados.               

 
5.4  COLETA DE DADOS 

 

Foram feitas entrevistas semiestruturadas, baseadas em roteiro 

temático elaborado para apoio (apêndice I) no período de 28/03 a 14/05/2012. As 

entrevistas foram realizadas pela pesquisadora, gravadas e posteriormente 

transcritas pela mesma e utilizados fragmentos do discurso dos entrevistados para 

ilustrar a discussão. O tempo médio de cada entrevista foi por volta de 60 minutos. 

 Segundo Holman (1993), os métodos de investigação incluem 

entrevistas (estruturadas, semiestruturadas e abertas), observação (externa ou 

participante) e análise de material escrito. De acordo com o mesmo autor, a 

entrevista semi-estruturada parte de questionamentos básicos que vão interessar a 

pesquisa. Vale acrescentar que neste tipo de entrevista o investigador teve o 

cuidado de observar os aspectos não-verbais do entrevistado, procurando sondar 

seus gestos, expressões, entonações, alterações de ritmo, entre outros. Tudo isso é 

muito importante para a compreensão das respostas validando o que foi dito e foi 

registrado em diário de campo. 

Não é necessário seguir nenhuma ordem prevista neste roteiro, 

entretanto, novas questões poderão ser formuladas a partir do início da entrevista 

(MATTOS, 2005).  Geralmente a entrevista segue seu curso como planejado, 
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captando de imediato a corrente de informações desejadas, praticamente com 

qualquer tipo de entrevistado.  As vantagens para a escolha da entrevista semi-

estruturada são: o esclarecimento de alguns aspectos no segmento da entrevista, o 

que um questionário fechado não permite; a possibilidade de acesso à informação 

além das que foram listadas, trazendo descobertas dos significados dos 

comportamentos das pessoas de determinados meios e culturas; orientações e 

hipótese para o aprofundamento da investigação, ocorrendo um processo de 

interação social, verbal e não verbal e a definição de novas estratégias para o 

estudo. (TOMAR, 2007). 

 

5.5 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 
 

A pesquisa foi realizada de acordo com a Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Pesquisa. Esta resolução incorpora sob a ótica do indivíduo e 

das coletividades os quatro referenciais básicos da bioética: autonomia, não 

maleficiência, beneficiência e justiça. Visa assegurar os direitos e deveres que dizem 

respeito à comunidade científica ao sujeito da pesquisa e ao Estado. Foi aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá, sob o nº de 

CAAE: 01225512600005284. 

Os participantes assinaram o termo de consentimento livre esclarecido 

(TCLE- APÊNDICE III) que é uma decisão voluntária, realizada por pessoa 

autônoma e capaz, após um processo informativo e deliberativo, visando à aceitação 

de um tratamento específico ou experimentação, devendo a pessoa signatária saber 

de sua natureza, das suas conseqüências e dos seus riscos (CLOTET, 1995). 

As entrevistas gravadas serão guardadas por um período de cinco 

anos, conforme o orientado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Estácio de Sá e posteriormente incineradas. 
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5.6 ANÁLISE DOS DADOS 
 
A técnica de análise de dados utilizada foi a Análise de Conteúdo, 

assim definida por Bardin (1977): 

 
 “Designa-se sob o termo Análise de Conteúdo um conjunto de técnicas de 
análise das comunicações, visando obter, por procedimentos sistemáticos e 
objetivos a descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos 
às condições da produção/recepção (variáveis inferidas) destas 
mensagens” (p.42) 

            

As etapas da Análise de Conteúdo foram organizadas em três fases 

cronológicas:  

 

1) Pré-análise: fase das hipóteses, onde se analisou o contexto: 

-Leitura flutuante: onde houve o contato com documentos e através 

do conhecimento do texto, pode-se identificar impressões e 

orientações. 

-Escolha de documento: demarcou-se o universo dos documentos 

analisados e  estes foram denominados de CORPUS. 

- Editadas as entrevistas transcritas, constituindo novos 

documentos com todas as respostas de cada uma das perguntas. 

 

2) Exploração de material: dados brutos foram transformados em 

definições das unidades de registro (que são algumas palavras) e 

das unidades de contexto (que estarão em alguns parágrafos), bem 

como dos sistemas de categorias e de codificação.   

 

3) Tratamento dos resultados obtidos: nesta etapa foi dada ênfase às 

informações codificadas das unidades de registros fornecidas pela 

análise.  

 
Após a análise das entrevistas foram separadas as categorias da 

seguinte forma:  
 

1. Acolhimento/Acesso à Unidade;  

2. Dificuldades para atenção ao usuário de substância 

psicoativa(Pessoais, Técnicas e Estruturais); e  
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3. Estratégias utilizadas para Lidar com a Dependência Química: a) 

Técnica de Trabalho (roda de conversa, demanda, busca ativa); b) 

Formação de vínculo (Abordagem Familiar, Verificação de 

vulnerabilidade, Conhecimento prévio do Dependente Químico pelo 

ACS) e c) o olhar sobre o adoecimento numa perspectiva biológica. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os entrevistados foram denominados de E1 a E6 de acordo com a 

cronologia das entrevistas, independentemente da categoria profissional a que 

pertenciam.  Segue abaixo a análise realizada das falas dos mesmos, a partir das 

categorias e subcategorias identificadas: 

 
6.1 Acolhimento/Acesso à Unidade 

O acolhimento, segundo a UNICAMP (2002), é a porta de entrada do 

paciente à Unidade de Saúde. Essa colocação foi feita por todos os membros da 

equipe, que consideraram um atendimento de qualidade como aquele que não pode 

fazer distinção entre os usuários, devendo ser de fácil acesso a qualquer pessoa 

que chega ao PSF.  
 “Ele é recebido como qualquer usuário; aí a partir do momento que ele 
sinaliza que é um dependente químico a gente procura ter uma abordagem 
mais abrangente, tipo: como ele vive o que ele faz, como está seu 
emocional. Se ele não fala procuramos criar no acolhimento uma forma de 
adesão ao profissional de saúde pra ver se ele se abre um pouco para 
tentar definir o porquê dessa dependência e tentar ajudar” (E1).  

 

Entretanto, o usuário de substância psicoativa não aparece claramente 

no primeiro atendimento. Ele chega à recepção na grande maioria das vezes pelo 

filtro do Agente Comunitário de Saúde, passando pela triagem da enfermagem, 

culminando com o atendimento médico sempre que necessário. De acordo com os 

estudos de Ortiz (2004) o acolhimento é um processo onde os trabalhadores da 

atenção básica realizam a intervenção aos pacientes, buscando uma relação 

humanizada a partir das necessidades de saúde de cada indivíduo, com 

metodologia participativa de todos os membros da equipe.  

                        
 “A gente identifica o usuário como eu já falei, por uma informação da 
Agente Comunitária de Saúde, através de algum familiar que está pedindo 
ajuda né e às vezes muito raramente do próprio paciente dizendo: estou 
precisando de ajuda e isso é raro. Primeiro a pessoa que estava no 
acolhimento atende e vai passando do acolhimento para a enfermagem e 
chega até mim e a gente meio que todo mundo se envolve.” (E4) 

 
 
                    Quando é identificado o problema de uso e abuso de drogas existem 

situações que necessitam de uma abordagem multidisciplinar para um cuidado mais 

específico e nem sempre tais profissionais fazem parte da equipe do PSF (CAMPOS 



47 

 

e DOMITTI, 2007). Segundo esses autores deve ser estabelecida a troca de saberes 

entre diferentes profissionais do serviço envolvidos no cuidado ao usuário. 

 
“A unidade trabalha com outras demandas uma hora fica todo mundo 
exaurido né, e não há suporte da psicologia, psiquiatria mais perto da gente, 
aí a gente fica exaurido, então eu me sinto assim muito despreparada para 
estar podendo assumir esse papel” (E4)  

 

Até chegar ao problema da dependência química precisa haver a 

identificação de necessidades do paciente que não necessariamente estão 

relacionadas a esse problema, ou seja, precisamos acolher as suas queixas. Apesar 

da complexidade em atender esse usuário o serviço necessita ser o mais resolutivo 

possível, estabelecendo um atendimento que consiga minimizar os efeitos da droga 

reduzindo os danos que ela provoca (FRACOLLI & BERTOLOZZI, 2003). 
                         

6.2. Dificuldades para atenção ao Dependente Químico 
 

Ao serem questionados sobre as dificuldades de conduzirem o 

processo terapêutico de pacientes usuários de drogas, os entrevistados mostraram-

se fragilizados em três aspectos: o de cunho pessoal (pela dificuldade interna de 

lidar com o problema, seja o profissional, seja o paciente); o de cunho técnico (pela 

pouca capacitação para a condução da terapia) e o de cunho estrutural (pela 

fragilidade da rede de apoio). 

 
 

6.2.1 Pessoais – foi identificada nesta subcategoria a dificuldade do 

profissional e do usuário em lidar com o consumo de substância psicoativa como 

problema de saúde, semelhante ao encontrado por CARLINI (2002) em seu estudo.  

                                                       
“Acho que é uma coisa que as pessoas observam, sabem que acontece e 
deixam meio de lado e passam a frente né, porque acho que envolve vários 
outros setores pra você resolver e aí é uma coisa mais complexa do que 
simplesmente você chegar falar com o usuário e fazer o tratamento” (E3).   

 
“A gente fica entendendo que o caminho passa pela questão motivacional do 
indivíduo querer entender que esse é um processo de autodestruição de 
lesão que é uma questão da saúde” (E2) 

 

Foi muito enfatizada a dificuldade afetiva do profissional em lidar com 

esse tipo de paciente; eles verbalizam os desafios que encontram em trabalhar com 

a questão da dependência química e as frustrações que esse trabalho proporciona. 

PILLON (2006) traz questões sobre as dificuldades que o profissional de saúde 
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encontra na abordagem e manejo e dos pacientes usuários de drogas na rede 

básica de saúde. O autor explica que os profissionais não estão preparados 

academicamente com habilidades interpessoais e cognitivas para lidar com o 

dependente químico. 

                       
 “Essa angústia é de todos, como a gente trabalha muito com a 
comunicação e tá assim pedindo socorro um pro outro, então assim, em 
algum momento eu fiquei na frente dessa área, mas depois eu recuei 
porque sozinha eu não consegui ficar” (E4). 

 

                     O apoio matricial segundo Campos (2007) pretende oferecer tanto a 

retaguarda assistencial quanto o suporte técnico, objetiva criar a construção de um 

vínculo entre o profissional e o usuário; seu objetivo é ampliar um diálogo entre 

atores distintos. 

  
“Em determinado momento ele (o matriciador) precisou sair do PSF      
porque foi chamado para trabalhar em outra unidade, e só ele mesmo, os 
outros, ninguém quer esse tipo de trabalho por achar que é um bicho de 
sete cabeças” (E4) 

   
                                                                     
Nesta subcategoria os atores também identificam a dificuldade do 

paciente em admitir que é um dependente químico e de buscar tratamento 
espontaneamente.  

 
“muitos deles não conseguem como posso dizer, botar pra fora e desabafar 
na verdade que são usuários de drogas e têm outros que a gente vê que 
está explícito que usam” (E6). 

 
“Quando isso é perguntado ao paciente ele geralmente nega, mesmo que 
faça uso diário diz que bebe socialmente e não considera que usar uma 
cerveja uma dose diária o torna alcoolista” (E4). 

 
 

 “Mas geralmente tem aquele cara que bebe, chega aqui e você vê que o 
paciente é alcoólatra, mas ele sempre vem sóbrio e ele diz não, eu bebo 
socialmente esse não procura ajuda né, ele não se reconhece no vício e 
também não vem no momento de crise” (E3). 

 
 

6.2.2 Técnica - A grande dificuldade revelada nas entrevistas é a pouca 

qualificação acadêmica em lidar com a questão de álcool e drogas, pois a maioria 

dos profissionais refere que nunca foram capacitados para atender ao dependente 

químico. 
“Eu fiz o Supera que é um curso à distância que faz a abordagem de 
drogas, mas eu volto a te dizer que é um modelo mais teórico mais 
protocolar, que às vezes no cotidiano do serviço em que aquilo tem 
vários desdobramentos operacionais, eu confesso não tenho 
experiência em fazer” (E2). 
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“Eu tive matéria de Saúde Mental só na época de estágio do curso 
de Técnico, aqui no PSF não” (E5).         
 
“Capacitação em lidar com usuário de droga ilícita não, eu fui 
capacitada para poder montar o programa do tabagismo, mas 
acredito que como a demanda tem aumentado muito com esse tipo 
de paciente acredito que isso deva acontecer o mais breve possível” 
(E1). 
 

Outro aspecto é a pouca prática da atenção básica em lidar com esse 

problema como de sua responsabilidade na condução do atendimento.  
                          

“Parece existir ainda uma dificuldade nossa de formação nesse 
modelo da queixa e conduta de valorizar como um agravo, certo?” 
(E2) 

 
Os entrevistados relatam que houve um trabalho no PSF Lapa que 

promoveu a possibilidade em nortear esse atendimento ao usuário de drogas, com a 

presença de um psiquiatra e um psicólogo no modelo de matriciamento. Este, 

entretanto, era pouco frequente e era mesclado com distúrbios mentais de forma 

geral, longe de focar o dependente químico. O NASF preconiza tal estratégia para  

"ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua 

resolubilidade, apoiando a inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de 

serviços e o processo de territorialização e regionalização a partir da atenção 

básica” (BRASIL, 2010). 

                                                                                     
  “Começou um trabalho, não era bem uma capacitação, era um encontro 
com o psiquiatra que a gente tinha, mas era uma coisa muito esporádica, 
localizada e de alguns casos específicos, não só disso, mas também tinha 
os distúrbios psiquiátricos, eu tentei a capacitação, mas não consegui, nós 
nunca fizemos capacitação” (E3). 
 
“Estamos tendo um tipo matriciamento que está sendo de grande ajuda. Já 
tivemos várias experiências com esses pacientes, nós temos aqui um 
acompanhamento com o psicólogo e psiquiatra que também estão nos 
ajudando né nesse acompanhamento desses pacientes que é difícil para 
abordar” (E6). 

 
 

Há também em algumas falas o reconhecimento da formação 

deficiente e das limitações por parte dos profissionais de saúde em lidar com essa 

população. Carneiro (1998) diz que não há profissionais suficientes e com 

treinamento necessário para o atendimento do usuário de drogas que possam 

realizar os cuidados básicos e o encaminhamento adequado. 
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“Talvez uma fragilidade seja a questão mais medicamentosa mesmo, ou 
seja, quando esse paciente depende de algumas questões ligadas às 
prescrições de medicamentos aí têm dois riscos: caminhar pra psiquiatria, 
medicamentosa demais e esquecer esse contexto, ou ao contrário, também 
não utilizar os recursos de nossa farmacologia pra poder fazer o desmame, 
enfim, fazer o tratamento adequado, e há pouco suporte da questão da 
psicoterapia” (E2). 
 

          Neste relato, é possível observar a insegurança do profissional em um 
campo pouco conhecido, e a preocupação em conduzir o tratamento de maneira 
inadequada, quando não se está devidamente qualificado, ou não possui um suporte 
de uma equipe multiprofissional na Unidade Básica. 

 
6.2.3 Estruturais – Outro aspecto bem marcante nesta categoria é o tráfico 

de drogas que provoca insegurança, implicando em aspectos legais ao usuário que 

consome e vende a droga, a segregação de lares, dificultando a atuação dos 

profissionais (BRASIL, 2008).  

 
“E tem a parte de tráfico também muito ativa lá dentro; então a gente tenta 
fazer um trabalho lá, mas é um trabalho difícil, árduo, mas a gente sempre 
está tentando” (E6) 

       
Souza (1999) destaca que os profissionais da atenção básica devem 

ter o compromisso com a saúde da família do dependente químico dando 

assistência integral, contínua e de qualidade e realizando intervenção nos fatores de 

risco.Para o profissional de saúde que visita a área onde está o tráfico de drogas 

esse medo de represálias também é presente, trazendo o desgaste em lidar com o 

perigo constante; daí vem o desânimo, a frustração de muitas vezes não conseguir 

resultados esperados, mas mesmo assim concluem ser necessário manter o 

atendimento. 

 
“Eles até vem e aderem, mas assim vem junto com a possibilidade de 
melhorar e sair dessa vida, mas quando retornam pro lugar onde tá a droga, 
onde estão os amigos que não vieram aqui, continua a usar a droga então o 
mundo deles volta pra tudo aquilo, ai eu vejo que a gente dá dois passos 
pra frente e quatro pra trás é assim.” (E4) 

  

Outra questão que surgiu nas entrevistas foi a de ordem cultural: existe 

em nosso meio a cultura do uso do álcool e do tabaco como algo normal e 

permissivo, até mesmo entre os profissionais de saúde. O ambiente onde vivem 

essas famílias acaba favorecendo o uso de drogas, tanto as lícitas quanto as ilícitas.  

CARLINI (2002) diz ser tão banalizado o uso da substância psicoativa que as famílias 

acabam aceitando sem censurar seus filhos; o círculo de adolescentes adere ao 
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álcool e o tabaco como algo que está cada vez mais crescente na dose e frequência 

como cita a fala a seguir.    

“Acho que a situação te faz buscar soluções e adequar soluções e tem 
pouca coisa proposta de soluções pra você fazer algum movimento 
contrário, que é uma dificuldade e acho que é um tema, uma questão da 
cultura mesmo. A gente vê mesmo os estudantes né, a aceitabilidade do 
uso do álcool com doses muito mais altas essa aceitabilidade social, o 
hábito comum quando você investiga em termos de frequência e de 
quantidade você vê que são quantidades muito elevadas e a frequência de 
uso” (E2). 

 

 Não somente aspectos vinculados à violência e à cultura foram 

identificados, mas também observamos aqueles voltados para rede de referência e 

contra-referência. Mesmo após a implantação do fluxo de encaminhamento para 

serviços adequados para estas situações, os profissionais de saúde relatam a 

dificuldade no atendimento e retorno da contra-referência de pacientes 

encaminhados, tal como no estudo de Giovanella et al (2002, pg 38).  

 
“Tem também o problema da referência, a gente referencia esse usuário, o 
usuário tenta, ele pede ajuda, mas na hora de conseguir a vaga ele não tem 
muito retorno” (E6). 

 

Além disso, mesmo que identifiquem um local para a referência, os 

profissionais reconhecem a dificuldade de acesso à rede existente, seja pela 

fragilidade do fluxo em vigor, seja pelas normas estabelecidas por essa rede de 

apoio. 

 
 “Tem uma certa dificuldade com a rede de apoio; como se sabe é frágil, 
não existe um fluxo muito definido e bem instituído de ‘até onde está a 
atenção primaria’ e os níveis de referência” (E2) 

“Você dificulta o acesso desse paciente, como você vai restringir um 
drogado que teria que estar no local da consulta as 7:00h quando ele não 
consegue chegar?” (E3) 

 
 
 
 

6.3. Estratégias utilizadas para lidar com a dependência química 
 

Quanto às estratégias para melhor adesão deste usuário ao tratamento 

do uso abusivo de drogas, os entrevistados deram maior ênfase às três situações 

apresentadas a seguir:  
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6.3.1Técnicas de atuação: 
 

Estudos mostram que as equipes da atenção básica se tornaram 

recursos estratégicos essenciais para o enfrentamento de agravos vinculados ao 

uso abusivo de álcool e outras drogas (BRASIL, 2003). Os profissionais de saúde 

em suas discussões pontuam a necessidade de rever suas atribuições, avaliar 

antigos conceitos sobre o atendimento ao usuário de drogas e desenvolver novas 

técnicas no seu processo de trabalho. 

White (2003) em seus estudos reconhece que a dinâmica de trabalho 

em grupo melhora em aspectos da saúde dos participantes, eleva a autoestima dos 

mesmos, bem como os relacionamentos pessoais, trazendo uma visão mais positiva 

da vida e das pessoas que frequentam o grupo. É também um espaço de troca de 

experiências, percebidas como possibilitadoras de mudança. Um dos entrevistados 

também reconhece essa abordagem como adequada embora a mesma não seja 

utilizada pela equipe. 

 
“Em Niterói, nós tivemos essa experiência boa com as rodas de terapia 
comunitária, por que aparecia como a troca da questão do sofrimento das 
famílias é muitas vezes em termo do álcool aparecia num espaço mais 
informal de conversas, e aí várias mães, ou os próprios dependentes 
químicos traziam como motivo de angustia” (E2). 

 

Observa-se que a atuação da equipe ocorre de forma pouco 

sistematizada no que diz respeito às estratégias para lidar com o dependente 

químico. Entretanto, devemos reconhecer a proatividade desses profissionais que 

enfrentam o desconhecido no cotidiano..                                       
 

“Então, você assim alia a uma experiência própria, com uma sensibilidade, 
uma trajetória profissional, mas não tem um protocolo assim mais 
formalizado de quais caminhos são esses e dentro do próprio serviço” (E2). 

 
 

De acordo com Levcovitz & Garrido (1996), o PSF reforça o modelo de 

atenção à saúde baseado na intersetorialidade, interdisciplinaridade, com ações de 

saúde participativas que faz com que os atores de saúde estejam mais integrados 

para oferecer um serviço de co-responsabilidade entre profissionais e a comunidade.  

“Tento fazer o bom senso comum, tento procurar ajuda do colega, a gente 
conversa um pouquinho o colega às vezes tem uma experiência, tem uma 
referência que por acaso funcionou e gente vai vivendo assim” (E3). 
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Segundo Coelho (2004), a visita domiciliar é um instrumento onde o 

profissional de saúde do Programa Saúde da Família utiliza uma escala para 

estabelecer o risco familiar baseando-se na ficha A do SIAB. A soma desta escala 

demonstra o grau de situações sentinelas para o risco, que são classificadas em 1, 2 

ou 3 e são avaliadas na primeira visita domiciliar. Através desta proposta é feita uma 

classificação de risco para saber o grau de investimento que deve ser dispensado 

pela equipe à referida família. Os entrevistados acreditam que há necessidade de 

uma busca ativa do usuário de drogas após identificar sua vulnerabilidade 

realizando, com isso, a promoção de saúde e prevenção de maiores agravos. 

                      
“Fazer uma busca ativa né, a verdade é essa você também faz promoção e 
prevenção desses casos quando você vai buscar esses pacientes” (E3). 

                                               
 
                       Foi verbalizado por este profissional acima que o trabalho da visita 

domiciliar é uma ferramenta importante como busca ativa fazendo diferença na 

tomada de decisões para ações de saúde ao usuário de drogas.  

 

                             
6.3.2 Formação de Vínculo 

 
                 A UNICAMP (2002) junto com a Secretaria Municipal de Saúde de 

Campinas propôs um programa denominado de Projeto Paidéia de Saúde da 

Família, onde trabalharam com um conceito ampliado de saúde, com o 

fortalecimento das redes de apoio e de solidariedade entre as equipes de PSF e as 

famílias, numa perspectiva de valorização da cidadania.  Reconheceram nesse 

período que o PSF precisa fortalecer o vínculo entre profissionais/usuários/família 

para maior resolução das necessidades de saúde da população. Os entrevistados 

também consideram isso de extrema relevância para o processo terapêutico. 

“Eu acho que só vem no momento de crise quem tem um vínculo com a 
gente, vem aqui pra falar com a gente e essa coisa toda e se declara e 
talvez esses são mais fáceis de se lidar, o cara assume de certa forma a 
sua condição e você consegue ajudar” (E3). 
 
“O álcool e as drogas mexem muito com a família né, e eu acho que se 
você não fizer uma abordagem bem com a família e fizer só com o paciente 
acho que não resolve” (E3). 

 

Miller (2001) define motivação como um estado de prontidão para a mudança, 

e que o sujeito pode ser influenciado por outra pessoa com o passar do tempo. Então é 

importante que a equipe de saúde faça um atendimento mais humanizado e 
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acolhedor, com o objetivo de motivar o paciente para melhoria do seu plano 

terapêutico. 
 

“Ela admitiu, quis tratar e nós estávamos aqui de portas abertas para estar 
ajudando” (E6) 
 
 

Para o profissional entrevistado acima, é importante facilitar a porta de 

entrada independente do uso ou abuso que o cadastrado faça da droga. Admite em 

sua fala, que a Equipe Saúde da Família precisa dar segurança ao usuário, fazendo 

com que este busque atendimento sabendo que pode contar com os profissionais de 

saúde sempre que ele precisar. 
 

6.3.3 O olhar sobre o adoecimento numa perspectiva biológica 
 

Para os entrevistados, a unidade de saúde é o primeiro ponto de apoio 

para os pacientes usuários de drogas que buscam cuidados. Curiosamente 

reconhecem que os mesmos procuram a equipe não diretamente pelo problema da 

dependência química, mas pelas repercussões clínicas ou comorbidades que se 

manifestam pelo uso crônico e abusivo de álcool e outras drogas, da mesma forma 

que identificou Cruz (2001) em seu estudo. 

 
“Normalmente a gente sempre tem uma informação prévia do Agente 
Comunitário de Saúde quando elas fazem uma captação elas costumam 
falar um pouco sobre a história dele, se é hipertenso, e acaba colocando 
essa questão do uso de droga principalmente o álcool” (E4). 

 
Na maioria das vezes o paciente não percebe a ligação entre seus 

problemas e o uso da droga. O profissional de saúde deve estabelecer esta relação 

e propor mudanças para que este usuário tenha qualidade de vida. O álcool, por 

exemplo, atua em diversas áreas e tecidos orgânicos, causando doenças nos 

sistemas cardiovascular, gastrointestinal, hepático e neurológico, por exemplo. 

Edwards (1999) aborda em seus estudos que as complicações clínicas pelo álcool e 

outras drogas tem tratamento e pode haver recuperação se forem detectadas a 

tempo.  
   

“Alguns deles trazem uma motivação clinica. Ou sobrepeso, ou hipertensão, 
ou algun ataque cardíaco, uma queixa subjetiva ou noutras vezes parece 
que é a forma dele entrar pra dentro do serviço e trazer aquela questão que 
ta criando alguma forma de dificuldade” E2). 

  
A equipe aproveita essa situação orgânica para abordar o paciente com 

aspectos mais concretos em  relação  ao  uso  abusivo  das  substâncias,  no   sentido   
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de motivá-lo a buscar um tratamento. Apesar do paciente procurar o atendimento 

por outros motivos, que não a dependência química, a motivação deve ser a 

aceitação do diagnóstico (isso é, admitir a dependência de uma droga quando o 

profissional o aborda com essa percepção) e a concordância com o tratamento, 

expressando sua vontade em  mudar e querer ajuda. Miller e Rollnick (2001) trazem 

a entrevista motivacional como uma forma de auxiliar o dependente químico a 

reconhecer seus problemas atuais e potenciais para favorecer a mudança 

comportamental e estimular o comprometimento para a realização dessa mudança 

através de uma abordagem persuasiva e encorajadora.  
 

“Na grande maioria dos casos que você sabe que bebe e chega aqui sóbrio, 
entra com uma outra patologia outro problema faz exame de sangue dá 
umas transaminases tocadas” (E3). 

 
 

A partir desse dado concreto, os autores acima abordam aspectos mais 

complexos, como os efeitos da dependência na dinâmica familiar. É preciso avaliar 

os conceitos da relação familiar, história pregressa, o convívio entre a família e a 

comunidade e sua rede social. Finalmente, os autores Grossano e Holzmann (2002) 

destacam o trabalho com grupos familiares, como um instrumento de apoio, que 

surge para o cuidado na promoção de mudanças para melhorar a relação entre as 

famílias que deles participam, trazendo um espaço relacional onde as famílias 

juntam-se, refletem sobre o seu cotidiano, suas potencialidades e aprendizagens. 

 
 “Uma vez suspeita, quer dizer, a gente até se apóia no laboratório usando 
uma prova de função hepática, uma gama GT ou ultrassom pra trazer pra 
um plano mais concreto a preocupação que a gente tem uma questão 
clinica em decorrência do álcool, ou seja, orgânica de ir acontecendo. É 
uma tentativa de abordagem, mostrar para o paciente que o uso de aquela 
substância, estar causando uma lesão pra ser mais concreto pro paciente. A 
segunda é assim, vou mostrar os malefícios que a droga está causando na 
dinâmica familiar, essa daí entra aquela questão da saúde familiar” (E2). 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização deste estudo teve como resultado o reconhecimento das 

dificuldades vivenciadas pela equipe de saúde da família da Lapa, em seu cotidiano, 

para lidarem com situações que envolvem os indivíduos portadores de dependência 

química, desde o acolhimento até o estabelecimento do processo terapêutico, com o 

nível de complexidade necessário.  

Um dos aspectos percebidos durante a coleta de dados foi a 

dificuldade dos profissionais da saúde da família em lidar com o paciente usuário de 

drogas, devido à complexidade do seu agravo, o contexto multifatorial que envolve a 

enfermidade, seu baixo percentual de cura e a pouca adesão ao tratamento. Outro 

obstáculo identificado foi o reconhecimento da pouca experiência da equipe em lidar 

com o problema, embora seja de alta prevalência em nosso meio.  

Outra limitação importante observada foi à escassa oferta da rede de 

serviços de apoio especializado para os pacientes vítimas da dependência química, 

o que leva aos profissionais da saúde da família a realizarem procedimentos que, 

em sua maioria, não atendem às necessidades dessa clientela em sua totalidade. 

Muitas vezes o tipo de tratamento indicado não se adéqua ao paciente ou à sua 

família.  

Foi identificada também a pouca sistematização do processo de 

trabalho nesses casos, visto que nenhum profissional entrevistado foi capacitado 

para lidar com a dependência química na atenção básica. Embora o cenário da 

pesquisa seja restrito, por corresponder a apenas uma equipe, sabemos que até o 

momento poucas são as estratégias de qualificação da atenção básica para lidar 

com uma situação tão delicada quanto esta e tão cheia de peculiaridades.  

Entretanto, os profissionais entrevistados procuram lidar com esse 

paciente da melhor forma possível, através de ações empíricas, com a proposta de 

criar um ambiente acolhedor e favorável para ele e sua família. Também aproveitam 

várias oportunidades para abordarem a questão do uso de substâncias lícitas e 

ilícitas e a repercussão sobre a família quando surge a oportunidade, através das 

queixas clínicas, que se tornam o elemento catalisador de aproximação do 

dependente com a unidade e seus profissionais de saúde.  

A análise das falas leva à reflexão da necessidade de uma qualificação 

da equipe através da ação da educação permanente, para atuação junto ao 

dependente químico. Outro achado é a necessidade de apoio de uma rede de 

Saúde Mental estruturada, capaz de servir de retaguarda às demandas identificadas.  
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Contudo, os resultados apontados nesse estudo, embora sujeitos às 

limitações existentes decorrentes do número pequeno de entrevistados e da 

abordagem de apenas uma equipe de PSF, apontam para a necessidade de 

propostas concretas de atuação da atenção básica nesse campo. 

Esse estudo não termina por aqui. Foi apenas um passo para uma 

reflexão mais aprofundada sobre como é árduo para a equipe de atenção básica 

atuar como promotora de saúde de uma clientela tão especial. Aspectos ligados à 

qualificação, apoio aos profissionais e rede de saúde articulada devem ser trazidos à 

tona como mecanismos facilitadores do processo de trabalho da equipe. 
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APÊNDICE I  

ROTEIRO TEMÁTICO  

A - O que você pensa sobre o uso de substâncias químicas, como o álcool ou  

drogas? 

B - Você comumente pergunta ao paciente se ele faz uso de álcool ou outras 

drogas? 

C - Como você identifica se esse uso é abusivo ou não?  

D - Fale-me de sua experiência com o dependente químico que chega ao PSF: 

Como ele é inserido na unidade? 

         Como se inicia o tratamento? 

         O que a equipe faz para fixá-lo na unidade? 

E - Como você se sente ao atender um paciente usuário ou drogas? 

F - Quais as dificuldades que você tem em lidar com o usuário portador de 

dependência química? Quais as dificuldades que a equipe tem como um todo? 

G - Você conhece a rede de suporte ao usuário de álcool e outras drogas? 

H - Você fez alguma capacitação sobre como lidar com usuário de drogas 

enquanto PSF? E antes de fazer parte da ESF?  
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APÊNDICE II 

 

 

 Termo de autorização da Coordenadoria de Área  

 

Eu,  ocupante do cargo de____________ da CAP______, autorizo a coleta de dados 

para a pesquisa “As Dificuldades Enfrentadas pela Equipe Saúde da Família no 

Cuidado ao Dependente Químico”. que será feita sob a coordenação da 

pesquisadora  Jane do Socorro Pantoja Daumas.  

Estou ciente que a pesquisa segue a linha de diagnósticos locais e cuidados básicos 

em saúde da família e será realizado na unidade de saúde da família do Morro 

União. 

Fui informada da aprovação do referido projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa, e 

que os resultados da pesquisa serão utilizados unicamente para fins de pesquisa 

científica sendo facultado aos participantes abandonar sua participação a qualquer 

momento e, sem qualquer tipo de prejuízo pessoal. 

 

  

 

 

Rio de Janeiro, ___ de_________ de_____  

 

 

 

ASSINATURA:____________________________________________ 

 

CARIMBO: 
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APÊNDICE III 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Nome do Estudo e Instituição: As dificuldades enfrentadas pela Estratégia 

de Saúde da Família no cuidado à saúde do Dependente Químico - UNIVERSIDADE 
ESTÁCIO DE SÁ (UNESA).  

Pesquisadora responsável: Jane do Socorro Pantoja Daumas. 
Estamos realizando estudo para Identificar as principais dificuldades dos 

profissionais da Equipe Saúde da Família em lidar com os pacientes vítimados de 
dependência química. 

        O (a) senhor(a) poderá participar respondendo as perguntas de uma 
entrevista sobre sua opinião a respeito da dinâmica do seu trabalho enquanto 
profissional da Estratégia de Saúde da Família que atua na promoção de saúde, 
prevenção e acompanhamento de pacientes com dependência química. O objetivo 
desse trabalho é avaliar como os profissionais lidam com a situação. Os dados 
coletados poderão ser divulgados em publicações científicas, respeitando a sua 
privacidade O possível desconforto dessa pesquisa está relacionado às perguntas 
que serão feitas ao senhor (a). Isso fará com que o (a) senhor (a) dedique alguns 
minutos para responder à entrevista. A não participação desse estudo não 
acarretará em nenhuma alteração na sua avaliação funcional. Garantimos o sigilo de 
sua identidade na divulgação das informações coletadas. Em nenhuma circunstância 
seu nome aparecerá relacionado com as respostas da entrevista. A qualquer 
momento da entrevista o (a) senhor (a) poderá deixar de responder o que não 
deseja ou desistir de participar da entrevista, sem prejuízo ou penalização. As 
entrevistas serão guardadas por 5 (cinco) anos e depois o material será destruído. 

Estaremos disponíveis para esclarecer qualquer dúvida a respeito da 
pesquisa antes, durante e depois da entrevista. O (a) senhor (a) poderá também 
entrar em contato com a pesquisadora Jane do Socorro Pantoja Daumas pelo 
telefone (21) 32316031, ou pelo e.mail janedaumas@hotmail.com; com a 
orientadora Dra.Luciana Borges pelo telefone (21) 32316135 ou pelo e.mail 
luborges10@gmail.com; ou ainda pelo telefone (21) 32316142 e.mail 
comite.eticapesquisa@estacio.br do CEP/UNESA para maiores informações. 
       Declaro ter entendido as informações descritas acima e ter recebido uma cópia 
deste termo de consentimento. Concordo em participar deste estudo de forma 
totalmente voluntária e estou ciente de que sou livre para me retirar deste estudo a 
qualquer momento. 
 
Nome do Participante:_________________________________________________ 
 
Assinatura:____________________________________Data:__________________ 
 
Nome do Entrevistador:________________________________________________ 
 
Assinatura:____________________________________Data:__________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 


