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A enfermagem e os usuários de substâncias psicoativas no Caps: relato de 

vivências. 

 

 

 Resumo 

 

 O presente estudo busca conhecer a vivência do Enfermeiro no cotidiano 

junto aos usuários de substâncias psicoativas dentro do contexto do Centro de 

atenção psicossocial (CAPS), para tanto tem o objetivo de identificar as dificuldades 

e os anseios, verificar o envolvimento dos familiares no tratamento destes usuários e 

perceber os recursos utilizados para a construção dos projetos terapêuticos 

individuais. Como metodologia se utilizará revisão exploratória inicial na literatura 

disponível nas bases de dados virtuais SCIELO, LILACS e BIREME e 

posteriormente a pesquisa de campo, contando com instrumento: um questionário 

semi-estruturado direcionado aos enfermeiros do CAPS no Município de Indaiatuba 

e Campinas/SP, os dados coletados serão tratados segundo a metodologia de 

Bardin: análise de conteúdo ramificada na análise temática. Após esse processo, os 

dados serão confrontados e embasará o desenvolvimento deste artigo. 

 
Introdução 

 

 Os Centros de Atenção Psicossociais, também conhecidos como CAPS, 

oferecem diversos modelos de tratamentos diferenciados para cada tipo de usuário 

portador de transtorno mental: adultos, crianças/adolescentes e usuários de álcool e 

drogas. Atualmente contamos com cinco modelos de Caps, todos compostos por 

equipes multiprofissionais, com presença obrigatória de psiquiatra, enfermeiro, 

psicólogo e assistente social, aos quais se somam outros profissionais do campo da 

saúde. A estrutura física dos CAPS deve ser compatível com o acolhimento, 

desenvolvimento de atividades coletivas e individuais, realização de oficinas de 

reabilitação e outras atividades necessárias a cada caso em particular. 

A Política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral a Usuários de 

Álcool e outras Drogas (2004) discorre sobre a exclusão social, a ausência de 

cuidados com indivíduos que sofrem de transtornos mentais e como conseqüência 

considera um agravo do consumo e dos problemas sociais que dele decorrem.  



 Acredita também que uma ação política eficaz que promova prevenção e 

tratamento, objetivando a integração social e produção da autonomia pode reduzir 

os problemas e sofrimentos relacionados ao consumo de álcool e outras drogas. 

O texto da Lei 10.216, de 06 de abril de 2001, marco legal da Reforma 

Psiquiátrica, ratificou, de forma histórica, as diretrizes básicas que constituem o 

Sistema Único de Saúde; garante aos usuários de serviços de saúde mental – e, 

conseqüentemente, aos que sofrem por transtornos decorrentes do consumo de 

álcool e outras drogas - a universalidade de acesso e direito à assistência, bem 

como à sua integralidade. 

 A dificuldade de abordar e discutir este problema complexo esta na 

desinformação, na mistura de informações e até na contra-informação que acabam 

nos direcionando a políticas repressivas nos aspectos de consumo, de produção e 

comercialização, como temos acompanhado no momento atual, onde a medida a ser 

tomada é a internação compulsória e, em alguns casos, a prisão.  

“Dentre os profissionais de saúde, os enfermeiros são os que mantêm contato 

maior com os usuários dos serviços de saúde e têm grande potencial para 

reconhecer os problemas relacionados ao uso de drogas e desenvolver ações 

assistenciais. No entanto, o tipo de abordagem frente a esta questão pode 

comprometer as suas ações. A dificuldade que a problematica da drogadição 

significa é proporcional à amplitude do conhecimento necessário para uma atuação 

eficaz neste campo” (Spricigo e Alencastre 2004). 

 Aos profissionais da saúde cabe também todo o cuidado com a moralidade 

que muitas vezes influenciam na maneira de abordagem ao usuário, pois podem 

identificá-lo como uma pessoa sem força de vontade, sendo que, esses indivíduos 

são portadores de transtornos mentais e este fato pode dificultar o acesso e a 

realização de algumas atividades porém não as impossibilita. 

 

Objetivos 

Identificar as dificuldades, anseios, verificar o envolvimento dos familiares no 

tratamento destes usuários e perceber os recursos utilizados para a construção dos 

projetos terapêuticos individuais. 

 

 

 



Metodologia 

O procedimento será revisão exploratória inicial na literatura disponível nas 

bases de dados virtuais SCIELO, LILACS e BIREME e posteriormente a pesquisa de 

campo, contando com instrumento: um questionário semi-estruturado direcionado 

aos enfermeiros do CAPS no Município de Indaiatuba e Campinas/SP, os dados 

coletados serão tratados segundo a metodologia de Bardin: análise de conteúdo 

ramificada na análise temática. Após, os dados serão processados, confrontados e 

embasará o desenvolvimento deste artigo. 

 

Desenvolvimento 

 O projeto foi submetido para apreciação do comitê, sob número de registro 

CAAE 13902113.0.0000.5372, e o mesmo está em processo para emissão de 

parecer ético. 

 
Resultados Preliminares 

 Os resultados obtidos até o momento foram através de experiências 

vivenciadas dia a dia no meu ambiente de trabalho (Caps III), contato com 

Enfermeiros do Caps AD, pesquisas nas literaturas citadas, confrontando idéias e 

discutindo os temas com profissionais envolvidos nestes serviços e docentes. 

Podemos então perceber quantos conflitos e dúvidas são gerados e quantos destes 

causam desconforto dentro da equipe, muitas vezes por falta de conhecimento de 

teorias e estudos recentes que podem nortear este trabalho tão singular, pois não 

existe um padrão, cada indivíduo tem a sua particularidade como: condições 

biopsicosocioespirituais, que devem ser respeitadas. 
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