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Resumo

O Centro de Atenção Psicossocial é um espaço que acolhe e cuida de indivíduos 

dependentes de álcool e outras drogas e estabelece pontes com a sociedade. Este trabalho 

objetivou estudar as experiências dos usuários de um CAPSad e avaliar a importância do 

serviço na sua recuperação. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com abordagem descritiva. 

Foram entrevistados dez pacientes de um CAPSad do oeste catarinense, de ambos os sexos. 

Os dados foram coletados por meio de entrevistas e os achados foram submetidos à análise 

de conteúdo. Como resultados encontrou-se que os usuários mostraram-se satisfeitos com o 

serviço e com os profissionais. Identificou-se que o serviço auxilia na recuperação e que o 

tratamento psicológico é importante para a reabilitação. Referiram que um ponto negativo 

do CAPSad é a pouca diversidade de atividades disponibilizadas. A dependência química foi 

relatada como um problema que causa limitações sociais, psicológicas, econômicas, familiares 

e na vida cotidiana. Para a maioria dos usuários o principal expoente da mudança é o próprio 

dependente, mas a família também foi considerada importante no processo de reabilitação.
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PSYCHOSOCIAL ATTENTION CENTER FOR ALCOHOL AND OTHER DRUGS 

IN THE PERCEPTION OF USER

Abstract

The Psychosocial Care Center (CAPSad) is a place that welcomes and cares 

for individuals addicted to alcohol and other drugs and establishes bridges with society. The 

objective of this study was to investigate the experiences of users of a CAPSad and evaluate the 

importance of service in recovering. This is a qualitative research, with descriptive approach. 

We interviewed 10 patients of both sexes at a CAPSad in western Santa Catarina, Brazil. Data 

was collected through interviews and the findings were submitted to content analysis. As a result 

this study found out that users are satisfied with the service and with the professionals. It was 

identified that the service helps in recovering and that psychological treatment is important for 

rehabilitation. It was reported that one drawback of CAPSad is the lack of diversity of activities 

available. The addiction was reported as a problem that causes social, psychological, economic, 

family and everyday life limitations. For most users the main exponent of change is the 

dependent himself, but the family was also important in the rehabilitation process. 

Key words: CAPSad. User perception. Mental health.

EL CENTRO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL DE ALCOHOL Y DROGAS 

EN LA PERCEPCIÓN DEL USUARIO

Resumen

El Centro de Atención Psicosocial es un lugar que acoge y cuida de individuos 

con dependiente de alcohol y otras drogas, y establece vínculos con la sociedad. Este trabajo 

objetivó el estudio de las experiencias de los usuarios de un CAPSad y evaluar la importancia 

del servicio en su recuperación. Se trata de una investigación cualitativa, de enfoque 

descriptivo. Fueron entrevistados 10 pacientes de un CAPSad del oeste de Santa Catarina, 

de ambos sexos. Los datos fueron recolectados a través de entrevistas y los resultados fueron 

sometidos al análisis de contenido. Como resultado se encontró que los usuarios estaban 

satisfechos con el servicio y con los profesionales. Se identificó que el servicio auxilia en 

la recuperación y que el tratamiento psicológico es importante para la rehabilitación. 

Con relación al CAPSad, informaron que un aspecto negativo es la falta de diversidad de 

actividades disponibles. La dependencia química fue relatada como un problema que crea 
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limitaciones sociales, psicológicas, económicas y familiares en la vida cotidiana. Para la 

mayoría de los usuarios el principal exponente del cambio es el propio dependiente, pero la 

familia también fue considerada importante en el proceso de rehabilitación.

Palabras-Clave: CAPSad. Percepción del usuario. Salud Mental.

INTRODUÇÃO

O uso de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, vem crescendo ao longo dos anos 

e é hoje um dos grandes problemas de saúde pública mundial. No Brasil, o percentual de 

pessoas que já fizeram uso de qualquer droga na vida (exceto álcool e tabaco) é de 19,4% e o 

do uso de álcool é de 68,7%1.1 O uso abusivo de drogas envolve uma série de fatores e atinge 

direta ou indiretamente diversos setores da sociedade, causando gastos e inúmeros prejuízos. 

Um exemplo disso são os muitos acidentes de trânsito e a violência de maneira geral, que 

estão relacionados, ou muitas vezes agravados, pelo uso abusivo de drogas. 

A área da saúde está entre os setores da sociedade diretamente ligados à 

problemática das drogas, uma vez que o usuário, frequentemente, apresenta distúrbios, sejam eles 

físicos, psicológicos ou biológicos, que acabam por levá-lo à procura de assistência no âmbito da 

saúde.1 As mudanças nas necessidades de saúde da população e a própria história do uso de álcool 

e outras drogas, tais como a cocaína, o crack e a maconha, têm requerido a criação de novos 

serviços.3 O atendimento em Centros de Atenção Psicossocial do dependente de álcool e outras 

drogas é regulamentado pela Portaria n.° 816/GM2 baixada pelo Ministério da Saúde. 

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPSad) é proposto como um espaço 

de criatividade, de construção de vida que, ao invés de excluir, medicalizar e disciplinar, 

acolhe, cuida e estabelece pontes com a sociedade. Algumas atividades são específicas de 

determinados profissionais, como a prescrição psiquiátrica, a consulta com a psicóloga e a 

consulta de enfermagem, porém as mais importantes são aquelas realizadas individualmente 

ou em grupo, que implicam escuta, acolhimento, estímulo para a vida, para a autonomia e 

para a cidadania. Essas atividades cabem a todos os profissionais e precisam ser desenvolvidas 

de forma interdisciplinar e criativa, pois, se forem burocraticamente executadas, os objetivos 

do CAPSad não estarão sendo atendidos.4  

Acredita-se que as opiniões dos pacientes do CAPSad também devem ser levadas 

em conta nos tratamentos oferecidos, pois os usuários devem ser vistos como atores sociais 

importantes, dando opiniões e apontando o que o serviço precisa mudar para aumentar seu poder 

de resolutividade, resgatar seu direito de ser no mundo e o pleno exercício de sua cidadania.
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Os serviços de saúde mental envolvem não apenas questões complexas e 

subjetivas, como também várias situações e pessoas, sendo difícil construir padrões de 

mensuração objetivos e concretos sem o auxílio de questões mais subjetivas e específicas da 

rede de pessoas que compõem o serviço.

Diante do exposto, o objetivo da pesquisa foi conhecer a opinião do usuário do 

CAPSad quanto à importância do atendimento prestado para sua recuperação e interpretar o 

CAPSad sob a ótica do usuário.

MÉTODO 

Foi realizada uma pesquisa qualitativa, com abordagem descritiva, buscando 

conhecer e analisar a opinião dos entrevistados. A pesquisa foi realizada no mês de março 

de 2010 e seguiu as normas próprias da pesquisa qualitativa. Foi utilizada a observação não 

participante do serviço e entrevistas semiestruturadas cujos dados coletados foram submetidos 

à análise de conteúdo.5 A autora propõe a organização dos dados seguida de leitura flutuante, 

leitura exaustiva, recortes das falas com base nas unidades de registro (frase) e das unidades 

de contexto (parágrafo), elaboração de subcategorias, as quais serão reunidas por semelhança, 

formando as categorias e, finalmente, os temas centrais que descrevem as experiências dos 

sujeitos investigados. 

Participaram do estudo dez usuários de um CAPSad de referência do oeste 

catarinense. Dentre estes sete homens e três mulheres, com idade entre 25 a 62 anos. A 

maioria dos entrevistados era acompanhada pelos familiares no tratamento e o tempo de 

tratamento variou entre 5 meses a 3 anos.

Para manter o anonimato dos sujeitos, optou-se por identificá-los utilizando 

números e letras do alfabeto. Os entrevistados foram abordados aleatoriamente durante visitas 

ao serviço. Para a realização das entrevistas, registradas com gravador de voz e posteriormente 

transcritas, com a permissão dos entrevistados, foi utilizado um roteiro com tópicos-guia. Os 

resultados foram agrupados em quatro categorias de análise. O estudo foi aprovado pelo 

comitê de ética da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) sob o protocolo n.o 

8298/2009, tendo sido seguidos todos os procedimentos éticos preconizados pela Resolução 

n.o 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO

As experiências dos usuários do CAPSad foram agrupadas em quatro categorias 

temáticas que estiveram presentes nos relatos dos usuários: avaliação do serviço do CAPSad; 
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percepção do usuário na relação com a droga; implicação do usuário no processo de 

reabilitação; relação com a família e a sociedade. 

AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DO CAPSad 

Os usuários do CAPSad demonstraram sentimentos de confiança no Centro, 

fizeram elogios e demonstraram satisfação em relação ao serviço prestado. Relataram 

que o CAPSad auxiliou na melhora por meio do direcionamento e apoio em suas vidas. 

Demonstraram afeição ao serviço e a necessidade de estar no CAPSad mais do que o tempo 

disponibilizado, já que este CAPS não tem atendimento 24 horas, uma vez que funciona 

como meio onde o usuário relata se sentir bem e não usar drogas. Consideraram importantes 

os ensinamentos proporcionados, bem como os valores para a vida, para o trabalho e para a 

família. A maioria dos usuários relatou que aprendeu valores para a vida e para a convivência 

considerados mais adequados. As falas a seguir demonstram esses sentimentos:

“Aqui a gente aprende os valores, a voltar ter os valores pessoais da gente, pra 

voltar a um trabalho digno honesto [...] A gente aprende a dignidade aqui dentro.” 

(Usuário D4).

“E aqui eles ensinam a gente a conviver mais em grupo, e sempre se ajudando [...] 

por que aqui eles ensina agente a trabalhar em grupo, a se respeitar mais, e ter mais 

comunhão” (Usuário A1).

“Na verdade, quando chega no final da tarde, na hora de ir embora, ou na sexta-feira, 

já é um pesadelo pra mim. Eu já fico triste e pensando, e torcendo que chegue a 

segunda-feira pra mim poder voltar.” (Usuário A1).

Estudo realizado no Recife,6 com usuários de um CAPSad, também 

chegou a resultados parecidos, sendo o atendimento considerado muito bom e os 

profissionais competentes e simpáticos, indicando a atenção recebida como adequada 

às suas necessidades.

O CAPSad, entre outros objetivos, tem a finalidade de ensinar e fornecer 

informações sobre a condição do usuário. Essas informações visam demonstrar os danos 

causados pelas drogas e como o usuário pode criar subsídios para o autocontrole e para a 

redução de danos. Nesse sentido, os usuários relataram a aprendizagem de valores, inserção 
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social por meio de trabalhos em grupo, o que permite inferir que o trabalho realizado está de 

acordo com a proposta do Ministério da Saúde7 quanto aos objetivos dos CAPSad.

Foram mencionados pelos usuários, repetidas vezes, os pontos fortes do 

CAPSad, principalmente no que diz respeito ao auxílio dos profissionais e os serviços 

prestados por eles. Os relatos dos usuários informam que as discussões com a equipe 

permitiram momentos de aconselhamentos e manifestação de opiniões. Eles demonstraram 

forte vínculo com os profissionais do serviço e citaram o tratamento psicológico, bem como 

a presença da psicóloga no serviço como peça importante no tratamento, além das consultas 

aconselhamentos e conversas com os demais profissionais.

Resultados semelhantes foram encontrados em um estudo realizado em um 

CAPSad de Recife, no qual as falas dos usuários e dos profissionais enfatizaram o vínculo dos 

usuários com os profissionais do serviço e a importância de tratar bem, de dar um sorriso, 

de estar disponível afetivamente para o estabelecimento dos vínculos com os usuários 

e acompanhantes. O vínculo estabelecido entre os próprios usuários é percebido como 

importante para o fortalecimento e a manutenção no tratamento no CAPSad.6

As atividades realizadas no CAPSad são citadas como importantes e o artesanato é 

considerado a principal atividade desenvolvida e traz benefícios, tais como aprender algo novo, distrair- 

-se, ter momentos de lazer e ocupar-se com algo. Também apareceram, nas falas dos participantes da 

presente pesquisa, os grupos de sentimento, as pinturas, os desenhos, as oficinas, os jogos, o lazer 

de forma geral, as conversas, as viagens e o esporte como atividades que auxiliam na reabilitação.

Uma das formas de incluir socialmente é por meio de atividades artísticas e 

artesanais, realizadas por meio de oficinas terapêuticas que são descritas como “atividades grupais 

de socialização, expressão e inserção social”.8 Artesanato, atividades ao ar livre, jogos, viagens, 

grupos de sentimentos, brincadeiras, marcenaria, entre outros, são atividades desenvolvidas 

em grupo que oportunizam ao usuário a inter-relação com os demais participantes. A oficina 

terapêutica faz parte do processo reabilitador e, desta forma, mostra-se como experiência positiva, 

atuando no campo da cidadania. É também uma maneira de incentivar a preparação para o 

mercado de trabalho, fazendo com que o usuário retome suas atividades e descubra novas 

habilidades, na busca por sua independência. A reabilitação psicossocial deve orientar a construção 

de novas práticas que tenham como objetivo primordial: a emancipação (empowerment) dos 

utilizadores; a prevenção e o combate ao estigma e à discriminação; o desenvolvimento das 

capacidades sociais e a criação de um sistema de suporte continuado a médio e longo prazo.9

Nesta investigação foram poucos os usuários que abordaram os pontos fracos, 

o que pode ser um viés da pesquisa, uma vez que eles foram solicitados a falar do serviço, 
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estando no próprio local, e ainda terem sido entrevistados por uma pessoa externa ao 

serviço e sem vínculo com eles, o que pode ter inibido respostas mais críticas relacionadas 

ao atendimento recebido no CAPSad. Mesmo assim, algumas questões acabaram sendo 

abordadas como pontos fracos por alguns usuários como: uso dos medicamentos, falta de 

atendimento com psicóloga, falta de diversidade e monotonia das atividades disponibilizadas, 

necessidade de mais troca de conhecimento com pessoas externas ao serviço e realização de 

palestras. Houve crítica ao Serviço Intensivo de Tratamento para Dependência de Álcool e 

Drogas (Grupo SITA), que é desenvolvido no CAPSad, tendo um dos usuários relatado que 

comentar sobre drogas em grupo incentiva o uso. 

Surgiram também algumas sugestões dos usuários para melhora do serviço 

prestado pelo CAPSad. Um usuário considerou que a prefeitura deveria dar mais atenção 

ao serviço prestado e outras sugestões foram: incentivo ao esporte, elaboração de vídeos 

mostrando as consequências causadas pelas drogas e maior diversidade de atividades 

realizadas no CAPSad. Como demonstram as falas a seguir:

“O que podia melhorar podia ser ter mais assistência, ter mais palestras, virem mais 

pessoas de fora pra palestras, mostrar mesmo o serviço, mais assistentes sociais e 

psicólogas e serviço.” (Usuário D4).

 “Mas, no meu ponto de vista [...] Eu acho que tinha que ter um pouco mais de 

diversidade pra fazer né, fazer alguma coisa que não seja tão monótona né, um 

atendimento.” (Usuário E5).

Nesta mesma linha, um estudo realizado em dois CAPSad de Recife (PE) 

apontou que as percepções de usuários e acompanhantes foram mais focadas na falta de 

ações ligadas ao esporte e à profissionalização, que, segundo eles, deveriam ser oferecidas 

dentro do próprio CAPSad, pelo fato de considerarem como necessário ao corpo e à mente 

estarem ocupados para manterem-se longe as drogas.6

PERCEPÇÃO DO USUÁRIO NA RELAÇÃO COM A DROGA E SUAS

CONSEQUÊNCIAS 

A maioria dos usuários relatou a dependência como um problema, uma situação 

de necessidade e ânsia pela droga, e de falta de autocontrole para evitar o uso que acarreta 

diversas limitações à vida, ao trabalho e às relações sociais e familiares. 
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A dependência, geralmente, é definida como um desejo incontrolável de 

consumir a substância, que pode ocasionar modificações na fisiologia do indivíduo, pelo uso 

repetido, ou psicológica, demonstrada pela percepção de que necessita dela para funcionar 

normalmente ou para suportar o dia.10

A abstinência parece ser uma meta clara para todos os atores sociais no CAPSad 

que, aparentemente, concordam com esse objetivo, embora as frequentes recaídas possam 

indicar o rigor de uma meta que parece inalcançável para a maioria dos usuários. Nesse 

caso, a recaída geralmente é interpretada como fraqueza, fracasso, insistência em um erro, 

portanto, passível de gerar vergonha e culpa.6 

É importante informar ao usuário que a dependência também é algo fisiológico 

e psicológico, que implica em mudanças a níveis bioquímicos e cerebrais, já que muitos 

se sentem fracassados e desestimulados toda vez que sofrem recaídas. Assim, se eles 

tiverem conhecimento, talvez seja mais fácil evitar e aceitar recaídas, já que eles poderão 

compreender que, abandonar o uso das drogas não depende só da vontade deles, mas de 

todo um contexto mais amplo e de um tratamento demorado e difícil.

Os usuários entrevistados também relataram impedimentos, sentimentos 

depressivo-negativos e obstáculos para deixar as drogas, apontando, principalmente, os traços 

de personalidade, situações, sentimentos e outros vícios secundários (álcool e cigarro) como 

fatores que dificultam e atrapalham a reabilitação.

Neste sentido, sabe-se que pessoas que enfrentam estresse são suscetíveis à 

dependência. Pesquisas sugerem que experiências estressantes anteriores podem predispor 

o indivíduo a adquirir dependência.10 Estudos apontam ainda que o Cortisol, conhecido 

como hormônio do estresse, estaria envolvido na recaída. Em experiências com roedores, 

os hormônios do estresse levaram o animal a buscar uma forma (exemplo, uso da droga, 

compulsão comportamental) de restabelecer a homeostase hormonal.10 Sendo assim, diversos 

fatores estão relacionados à produção do desejo que leva o indivíduo à recaída no uso de 

drogas, o que torna necessária uma abordagem mais ampla, não apenas focada na droga. 

Foram citadas situações da vida que levaram ao uso das drogas, como estresses 

vivenciados, necessidade da droga e dificuldade para conseguir controlar a vontade de usar. 

Foi possível perceber que a recaída é influenciada por diversos fatores e, como discutido 

anteriormente, o estresse tem um papel importante. Nas falas dos usuários, pode-se perceber 

que a recaída, em grande número de casos, estava relacionada a ter sofrido um grande 

estresse, como problemas familiares, com o cônjuge e perda de entes queridos.
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Os usuários relataram também situações de perda em decorrência do uso 

das drogas, como perda do emprego, de bens materiais e afastamento da família. Pôde-se 

perceber, nos relatos, que os usuários buscam ajuda após entender que não têm mais redes 

de apoio, ou quando começam a perder bens materiais, trabalho e vínculo com a família. 

Quando a vida do usuário toma este rumo de muitas perdas, o dependente procura ajuda, 

mas, geralmente, a dependência física e psicológica já está em processo avançado e a 

reabilitação é mais lenta e difícil.

O remédio também foi citado por alguns usuários como importante no processo 

de reabilitação, já que diminui os efeitos adversos da abstinência e alivia a ansiedade.

Ao serem questionados sobre os motivos que os levaram a procurar o CAPSad, 

os usuários responderam: a vontade de deixar as drogas, necessidade da recuperação, 

o incentivo e a insistência dos familiares. Houve ainda a menção da falta de compreensão 

das pessoas externas ao problema, que acabam por julgar os indivíduos usuários de drogas, 

provocando discriminação, atitudes de preconceito e, consequentemente, sofrimento 

psíquico. As atitudes concretizam-se por meio de dificuldades para arranjar trabalho e 

de afastamento das pessoas. Diante disso, alguns usuários referem que o CAPSad inclui na 

sociedade por meio das atividades e atendimentos oferecidos, o que minimiza, em certo grau, 

este sofrimento.

A exclusão, o preconceito e outros problemas econômicos e sociais pelos quais 

passa grande parte dos usuários do CAPSad aparecem como grande entrave para a construção 

da identidade de cidadãos, por serem questões macroestruturais, percebidas como de difícil 

solução, tanto por usuários como por profissionais e acompanhantes.6 A exclusão social, o 

estigma e o preconceito das pessoas para com os dependentes químicos são situações 

que contribuíram para a perda do valor social do doente, influenciando no modo como a 

sociedade os vê.

Os achados deste estudo evidenciaram a necessidade de maior ênfase no 

tratamento psicológico e na saúde mental pelo Sistema Único de Saúde.

IMPLICAÇÃO DO USUÁRIO NO PROCESSO DE REABILITAÇÃO

Os usuários referiram-se como principais personagens da mudança, e citaram, 

repetidamente, a força de vontade como principal subsídio para abandonar o vício das 

drogas, além de demonstrarem sentimentos de esperança em novas possibilidades de vida. 

Os usuários relataram a importância da força de vontade, da determinação, dos valores, do 

esforço e da responsabilidade como os principais subsídios para conseguir manter-se longe 
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das drogas e evitar recaídas. Apenas uma usuária mencionou a religiosidade no enfrentamento 

das drogas. Todos os usuários referiram-se como atores principais e fundamentais no seu 

tratamento. Para eles, as demais pessoas e o serviço do CAPSad servem como auxílio, mas o 

principal aspecto situa-se na aceitação da mudança e na força de vontade individual. A fala a 

seguir é ilustrativa:

“Não adianta ter; pode ser os melhores profissionais que existem né? Se a pessoa 

não se ajudar, ela mesma, não adianta; é o principal. Só que, primeiro, ela querer 

te ajudar; eu mesmo não me ajudava.” (Usuário C3).

A supressão do uso de drogas pode ser a melhor forma de reduzir os danos para 

algumas pessoas, mas é importante que essa conclusão seja tirada pelo próprio usuário, junto 

com a equipe que o acompanha, e não seja imposto em um projeto terapêutico.6

RELAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A FAMÍLIA 

Os usuários relataram, nas entrevistas, a importância da família no seu 

restabelecimento, por meio do apoio, acompanhamento, participação no tratamento, bem 

como pelos aconselhamentos recebidos dos familiares, como demonstrado pela fala a seguir:

“A minha família é o principal. Se não fosse a família dar a força, o apoio, a gente 

não taria aqui; por que eles são o primeiro lugar; eles que ajudaram a gente.”

(Usuário D4).

Sobre esta questão, a literatura informa que a participação da família no 

tratamento é importante para os profissionais do CAPSad e para todo o processo de 

reabilitação. Para o sucesso do tratamento, deve haver responsabilidade dos familiares 

nessa parceria.8 Os familiares também veem no serviço do CAPSad uma nova possibilidade 

de melhora e esperança no tratamento de seus parentes, pois, a despeito da sobrecarga e 

do sofrimento, esses serviços tornam a situação mais suportável do que antes e favorecem a 

compreensão dos anos de vida ajustados à incapacidade.11

Durante as entrevistas também foram registrados relatos de afastamento e 

desligamento da família tanto devido ao uso das drogas quanto para evitar as drogas. Relatos de 

processos conflituosos dos usuários com os familiares, principalmente ex-mulheres, que causaram 

estresse e tristeza, foram apontados como eventos que podem levar ao uso de drogas e à recaída.
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A literatura sobre o assunto8 informa que os conflitos familiares podem dificultar 

a melhora do usuário, já que causam estresse e podem levar o dependente químico a buscar 

nas drogas um refúgio. Já a sobrecarga da família do usuário refere-se às consequências que 

afetam o cotidiano dessa família devido à questão da dependência química de um de seus 

membros. Os gastos financeiros, a desestruturação da vida familiar, social e profissional, 

tarefas extras e convivência com comportamentos impróprios são situações com as quais a 

família acaba aprendendo a lidar, mas causam um grande desgaste físico, mental e emocional.

Diante dessas questões, o CAPSad deve pensar em formas de alcançar a família 

do usuário, pois a sensação de responsabilidade associada à vivência do sofrimento psíquico 

é desgastante. No entanto, o apoio da família no tratamento e a parceria com a equipe são 

sempre necessários para garantir maiores chances de reabilitação. Por outro lado, entende-se 

que a ausência de alguns familiares nas atividades do serviço está relacionada à dificuldade 

de assumir essa responsabilidade que lhe cabe no tratamento, justificada pelo sentimento de 

sobrecarga da relação com o usuário.8

Por fim, avalia-se que a análise dos dados coletados permitiu o alcance dos 

objetivos propostos  ao mostrar a dimensão cada vez maior tomada pelo abuso de drogas, 

ameaçando valores individuais, sociais e familiares. Para minimizar os danos e promover a 

saúde mental em todos seus aspectos, as sociedades têm criado os serviços substitutos, a 

exemplo do CAPSad, no Brasil. Este Centro de Atenção tem o objetivo de integrar o indivíduo 

na sociedade, minimizar danos causados pelas drogas e propiciar aos usuários a realização de 

atividades educativas e assistenciais.

Ao realizar a avaliação de um serviço CAPSad de referência do oeste de Santa 

Catarina, pôde-se constatar que os usuários consideram o Centro como importante na sua 

recuperação e sentem-se satisfeitos com o serviço, pois ele contribui para sua melhora e 

recuperação. O auxílio dos profissionais e os serviços prestados por eles são considerados 

pontos positivos. O artesanato é considerado como a principal atividade desenvolvida que 

traz benefícios. 

O principal ponto fraco levantado foi a falta de diversidade das atividades 

realizadas pelo CAPSad. Os usuários relataram a dependência química como um problema, e 

que as drogas trazem limitações na vida. A perda do emprego, de bens materiais, o afastamento 

da família foram algumas das consequências do uso de drogas. Houve ainda relatos de que 

estresses vivenciados levaram ao uso das drogas e os principais motivos que levaram à procura 

do CAPSad foram a necessidade de deixar as drogas e o desejo de recuperação. 
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Um ponto fundamental percebido na pesquisa foi que os usuários 

consideram-se como os principais expoentes da mudança, e que a força de vontade do 

dependente químico é fundamental no processo de recuperação. Este aspecto é importante 

e deve ter ênfase no tratamento. É importante o usuário ter essa percepção sobre si, de 

ser o principal responsável pela sua reabilitação, já que isso o faz considerar-se importante 

no processo de restabelecimento. Os sentimentos positivos e a autoestima precisam ser 

reforçados para que o dependente sinta-se capaz de melhorar. Também precisam ser 

oferecidas estratégias cognitivas para responder às constantes tentações de recaída. Para os 

usuários, a família também é reconhecida como importante no processo de reabilitação, 

porém há alguns relatos de processos conflituosos dos usuários com os familiares que podem 

agravar o processo de dependência ou dificultar a recuperação. 

Por fim, faz-se necessário que os estigmas e estereótipos atribuídos aos usuários 

de drogas sejam combatidos e desconstruídos, para que as pessoas com este tipo de problema 

possam ser vistas como integrantes da sociedade, como atores sociais, e tenham condições, 

diante do processo de reabilitação, de retomar a vida em sociedade.

Estudos nessa área são importantes e devem ser incentivados, para que 

o conhecimento acerca deste assunto se amplie e sejam possíveis novas propostas de 

mudança e melhora no serviço. Criar subsídios para ampliar e melhorar o atendimento a 

saúde mental no Brasil é um ato de cidadania, em que estado e população, como atores 

sociais importantes e como provedores e receptores da saúde, têm a responsabilidade de 

melhorá-la para o bem-estar comum e para uma sociedade mais igualitária, diminuindo a 

discriminação e a exclusão do diferente. 
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