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RESUMO 
 
 
 
Esta pesquisa, definida como exploratório-descritiva, se refere a um trabalho de 
investigação no campo da saúde, especificamente na área da Terapia Ocupacional, 
cujo objetivo foi o de investigar as intervenções que os terapeutas ocupacionais têm 
feito com as pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas. Trabalhou-se com 
a busca de artigos, através do netbook  x 900, nas seguintes bases de dados 
científicas online: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS), no National Library of Medicine (MEDLINE), no Scientific Electronic Library 
Online (SCIELO) e o acervo da Biblioteca Aluísio de Almeida, da Universidade de 
Sorocaba., com os descritores: Terapia Ocupacional; Centro de Atenção 
Psicossocial álcool e droga-CAPsad; Dependência química. Os resultados 
apontaram um número pequeno de publicações na área da Terapia Ocupacional, 
apenas nove artigos e um livro, no período de 2002 a 2013 e as temáticas 
destacadas foram: a dificuldade de adesão dos usuários para o tratamento no 
Centro de Reabilitação Psicossocial-CAPSad; a necessidade da reformulação das 
práticas para o atendimento dos usuários; a utilização de recursos para livre 
expressão dos jovens; a importância do cuidado com os familiares dos usuários. 
Concluiu-se que a dependência química é uma prática frequente, acompanhada de 
comportamento de risco para o usuário e para sua família, trazendo limitações na 
vida social e produtiva dos usuários. A intervenção da Terapia Ocupacional pode 
favorecer a reformulação de práticas para a atenção do cuidado, assegurando a 
garantia dos direitos de cidadania desses sujeitos. 
 
 
Descritores: Terapia Ocupacional. CAPSad. Dependência Química.  
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1 INTRODUÇÃO 

A relação entre o homem e as substâncias químicas sempre esteve presente, 

seja por uma elevação espiritual, pelo fato de experimentar o novo e o 

desconhecido, por uma ideia de obter um relaxamento profundo, ou mesmo por 

questões étnicas, sociais e culturais.  Haja visto que com o processo de destilação, 

introduzido na Europa pelos árabes na Idade Média, surgiram novos tipos de 

bebidas alcoólicas, que passaram a ser utilizadas de forma destilada e, inclusive 

como forma de medicamento, ou seja como remédio para todas as doenças. 

Justificava-se que essa bebida ajudava na cura dos doentes, pois dispersavam as 

preocupações e produziam um alívio mais eficiente da dor. O uísque foi a bebida 

inventada e significa “água da vida” (do gálico, usquebaugh) (CEBRID pág. 13).  

OLIVEIRA (2006) afirma que não é possível vivermos numa sociedade sem 

drogas, pois 

 

As drogas psicoativas tem acompanhado o homem desde as épocas 

primitivas, quando o seu uso restringe-se a rituais e/ou a circunstâncias 

sociais determinadas. O consumo destas substâncias sempre foi um fato 

presente na história da humanidade, e, por este motivo não podemos 

ingenuamente pensar em uma sociedade sem drogas, pois esta somente 

seria possível em sociedades animais, mas nunca povoados por humanos 

(p. 230). 

 

 

De fato, muitas variáveis podem atuar simultaneamente para influenciar a 

tendência de qualquer pessoa vir a usar drogas e o consumo de substâncias 

psicoativas é uma característica comum a populações da maioria dos países. 

Porém, atualmente ele aparece como sendo um dos maiores problemas de saúde 

pública, pois estima-se que cerca de 10% da população urbanizada do mundo 

convive com esta questão. O álcool sozinho é responsável por 3,2% das mortes em 

todo o mundo e segundo dados da Organização Mundial da Saúde, é possível 

constatar que de 3,3 a 4,1% da população mundial consome algum tipo de droga 

ilícita, sendo estimados em 2,5% os usuários de maconha (2002 apud World Health 

Organization, 2007). 
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No Brasil, o consumo de álcool e outras drogas têm sido colocados como um dos 

grandes problemas para a saúde pública, bem como para a maioria da população, 

que muitas vezes criticam os gestores por não se responsabilizarem pelo cuidado 

das pessoas que abusam dessas substâncias.  

Assim, a resposta esperada da sociedade é que haja tratamento para os 

dependentes químicos, que no senso comum deve ser a abstinência, através do 

internamento em instituições especializadas ou caritativas.  

Seguindo essa mesma lógica, os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro 

parecem, também, estar de acordo com esse modelo de tratamento, pois vêm 

implantando a internação, inclusive a involuntária e a compulsória como forma de 

dar respostas à exigência de uma grande parte da população. Há de se levar em 

consideração que essas medidas podem favorecer a exclusão, escondendo as 

questões de fundo estrutural atrás de uma cortina de fumaça (PEREIRA, 2012).  

No entanto, é preciso fazer uma análise crítica do que tem sido oferecida como 

forma de tratamento para as pessoas em situação de risco e/ou vulnerabilidade, por 

fazerem uso de substâncias psicoativas.  

Nesse contexto, esta pesquisa pretende colocar em evidência o sujeito 

dependente que busca tratamento e é assistido por um serviço de Terapia 

Ocupacional.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL: 

Fazer um mapeamento e identificar os trabalhos publicados por Terapeutas 

Ocupacionais que relatam as experiências relacionadas com sujeitos que fazem uso 

de substâncias psicoativas 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Fazer uma busca científica de textos produzidos referentes a temática; 

Apresentar os resultados da busca; 

Ampliar a formação do aluno pesquisador nessa área; 

Apresentar o resultado deste trabalho em eventos científicos que contribuam para 

a formação profissional 
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3 DESENHO DO ESTUDO 

Segundo Minayo (2001) o processo da pesquisa bibliográfica se constitui da 

indagação e da (re) construção da realidade, o qual permite a atualização dessa 

realidade. 

Assim, pretenderam-se investigar a atuação dos terapeutas ocupacionais com as 

pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas, principalmente aquelas 

relacionadas ao consumo de álcool e outras drogas, classificadas como drogas 

ilícitas. 

A coleta de dados se deu através de um estudo documental, fazendo um 

levantamento em artigos e livros publicados por terapeutas ocupacionais, a partir do 

ano de 2002 a 2013.  

Nesta pesquisa a principal técnica foi a leitura, pois facilitou a identificação de 

informações, os dados contidos no material selecionado e as relações existentes 

entre eles. Estabeleceram-se três campos para a investigação das informações, ou 

seja: a identificação da obra (referência bibliográfica e localização da obra), a 

caracterização da obra (tema central, objetivo proposto, as referências conceituais 

presentes na obra e sua implicação com o objeto de estudo proposto) e as 

contribuições da obra para estudo (registro das principais ideias do autor, através do 

fichamento de cada obra). 

A partir dos dados obtidos nas obras selecionadas, a próxima etapa foi compor a 

análise explicativa das soluções do problema apresentado, ou seja, identificar quais 

são as intervenções que os terapeutas ocupacionais fazem com as pessoas que 

fazem uso de substâncias psicoativas. 
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4 MÉTODOS 

A partir das implicações da pesquisadora com o tema constitui-se a elaboração 

do projeto de pesquisa, levando em consideração a formulação do problema e o 

planejamento para a busca de soluções. Num segundo momento se deu a coleta 

dos dados, envolvendo dois momentos: o levantamento do referencial bibliográfico e 

posteriormente, o levantamento das informações contidas nas obras. 

Nessa primeira etapa, trabalhou-se com a busca de artigos, através do netbook x 

900 e, considerou-se como fontes de acesso a Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), o National Library of Medicine (MEDLINE), 

o Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e o acervo da Biblioteca Aluísio de 

Almeida, da Universidade de Sorocaba. A pesquisa neste último acervo não 

demonstrou nenhum resultado. Os descritores, utilizados na língua portuguesa 

foram: Terapia Ocupacional; Centro de Atenção Psicossocial álcool e droga-

CAPsad; Dependência química. 

A coleta de dados se iniciou de acordo com os seguintes critérios: identificação 

das obras relacionadas ao objeto de estudo, seleção das obras e levantamento do 

material, considerando as principais fontes teóricas disponíveis (livros, periódicos, 

teses e dissertações) relacionadas ao parâmetro cronológico de 2002 a 2013. 

Posteriormente, utilizamos a técnica do fichamento de cada obra, com o objetivo de 

identificar e selecionar as principais ideias do autor. Elaborou-se uma tabela 

contendo as seguintes informações: título da obra, autor(es), periódico, referência, 

resumo, resultados, conclusão. 

A próxima etapa consistiu na análise dessas informações, considerando, 

principalmente o conteúdo das afirmações contidas nos textos selecionados.  

Finalmente, a última etapa resultou na análise e reflexão dos documentos 

relacionados à apreensão do problema, na perspectiva de identificar as possíveis 

soluções. 
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5 RESULTADOS 

A busca de dados na Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS), a partir do cruzamento dos três descritores Terapia Ocupacional; 

CAPsad; Dependência química, resultou em seis artigos, porém somente um era 

elegível a esta pesquisa. Numa segunda tentativa, utilizando-se somente dois 

descritores Terapia Ocupacional; Dependência química nenhum artigo foi 

selecionado. Porém, com o descritor CAPS, duzentos e sessenta e um artigos; com 

o descritor Terapia Ocupacional onze artigos foram destacados e com a palavra-

chave dependência química, encontrou-se quarenta e um artigos. No entanto, 

somente três (3) artigos foram elegíveis para este estudo. 

Utilizando-se como fonte a National Library of Medicine (MEDLINE), obtivemos 

três artigos encontrados. Na tentativa de utilizar somente dois descritores, também, 

nenhum resultado foi encontrado. A utilização do descritor “Terapia Ocupacional”, o 

resultado foi idêntico ao encontrado na LILACS. 

Na a Scientific Electronic Library Online (SCIELO) a utilização dos três 

descritores, apenas uma obra foi identificada. Já na utilização do descritor Terapia 

Ocupacional, cento e oito artigos foram encontrados. Porém, apenas um foi 

selecionado.  

O primeiro artigo, da autoria de Antoniassi; Leal; Tedesco (2008), com o tema 

“Terapia Ocupacional e farmacodependência: categorização e atualização das 

publicações nacionais” é uma pesquisa de revisão bibliográfica, em que a busca nas 

bases de dados científicas (BIREME, LILACS, MEDLINE) resultou em oito artigos. 

As autoras elegeram como objeto pesquisa o comportamento de risco e 

prejuízos/danos biopsicossociais. Os resultados apontaram que o comportamento de 

risco adotado pelos usuários se dá por conta da estreita relação entre o uso de 

drogas e as práticas sexuais desprotegidas, mas, também, pelo consequente 

aumento de risco de infecção (DST), ou ainda, pelo compartilhamento de materiais 

para uso de drogas injetáveis. Referente aos prejuízos e/ou danos biopsicossociais 

causados no sujeito dependente, justificou-se que há maior probabilidade deles 

adquirirem doenças infecciosas, há sequela em neonatos, há danos biológicos 

(cansaço, stress, depressão) e danos na vida ocupacional (diminui a iniciativa para 
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os afazeres domésticos, para as atividades esportivas e escolares). Além disso, 

dificulta as relações afetivas, principalmente no convívio familiar (deterioração nas 

relações familiares) e há maior predisposição para o crime e a violência. As autoras 

concluíram que as intervenções da clínica da terapia ocupacional não foram 

descritas nesses artigos, mas definiu-se que a limitação na vida social, psíquica e 

produtiva do sujeito caracteriza uma população alvo para intervenção da terapia 

ocupacional, pois 

 

 

(...) a intervenção da terapia ocupacional se baseia na aplicação e no 

desenvolvimento de estratégias que facilitem oportunidades de trocas e de 

ampliação de possibilidades (p. 227) 

 

 

O segundo artigo analisado foi de Marques; Mângia (2010), intitulado de: “A 

construção dos conceitos de uso nocivo ou prejudicial e dependência de álcool: 

considerações para o campo de atenção e cuidado à saúde”. A proposta das autoras 

foi de contextualizar historicamente, no campo da saúde, a conceituação do uso 

considerado como nocivo ou prejudicial e da denominada dependência de álcool. 

Apontaram como resultado a dificuldade de encontrar um padrão para conceituar a 

dependência de álcool e de outras substâncias psicoativas, pois há os que 

compreendem como uma patologia, enquanto que, para outros autores  “representa 

um sintoma de uma desorganização psíquica, que pode estar relacionada a outras 

patologias, como depressão ou transtornos ansiosos” (p. 13). Com relação as drogas 

descreveram quatro modelos definidos por Nowlis, que são: modelo jurídico moral, 

voltado para a repressão e condenação das drogas ilícitas e propõe como forma de 

intervenção o impedimento ao acesso e ao uso. O segundo modelo médico-sanitário 

relaciona à ação das drogas ao sistema nervoso central, dando ênfase na ação 

determinante da substância, “enquanto os indivíduos são vistos como vulneráveis e 

indefesos” (p. 13). O modelo psicossocial relaciona o uso de drogas com o sujeito e 

sua história particular de vida. Já, o modelo sociocultural determina que o uso e as 

interdições estão condicionadas ao momento histórico de cada grupo social. As 

autoras defendem que tomados isoladamente os modelos não são suficientes para a 
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compreensão e definição das abordagens. Elas concluíram que houve um avanço 

na formulação de teorias compreensivas relacionadas à dependência, bem como 

nas estratégias de atenção e cuidado, principalmente aquelas que consideram as 

trajetórias de cada sujeito e os aspectos envolvidos na sua experiência de uso e de 

dependência. Entretanto, destacam a inadequação profissional, pois “nem sempre 

assumem o compromisso com a afirmação e garantia dos direitos de cidadania dos 

sujeitos atendidos” (p. 13). 

O artigo intitulado “Impacto do perfil clínico e sociodemografico na adesão ao 

tratamento de pacientes de um CASad”, da autoria de Peixoto et al (2010), é um 

estudo retrospectivo, que objetivou comparar os perfis sociodemografico e clínico de 

pacientes que aderiram, ou não, ao tratamento em um Centro de Atenção 

Psicossocial a Usuários de Álcool e Drogas de Campo Grande/MS. Realizou-se um 

estudo baseado na análise de 316 prontuários de pacientes, considerando como 

critérios de inclusão os registros com ficha de acolhimento, avaliação psiquiátrica, 

notas de solicitação de APAC (Autorização de Procedimento de Alta 

Complexidade/Custo) e ficha de frequência do paciente. A partir dessa primeira 

análise, os pacientes foram agrupados seguindo o critério de adesão ao tratamento, 

considerando a frequência de pelo menos três meses na unidade. Os resultados 

mostraram que o paciente com maior dificuldade em aderir ao tratamento é mais 

jovem, faz uso de drogas ilícitas, tem menos tempo de uso e, aparentemente, menor 

estruturação familiar. Contatou-se que as abordagens utilizadas pelo CAPSad têm 

contemplado sujeitos do sexo masculino, mais velhos, etilistas, com longo histórico 

de uso e oriundos de famílias com melhor dinâmica familiar. Conclui-se a 

necessidade de implantar abordagens que considere esse resultado, com 

intervenções precoces, priorizando o estreitamento de relações com o Programa 

Saúde da Família, assim como com outras instituições, por exemplo, com as 

escolas, os centros comunitários e as igrejas, para criar uma rede de apoio ao 

usuário. Além disso, sugerem que: 

 

 

É preciso, ainda, maior investimento por parte do governo para que o 

CAPSad esteja inserido nas comunidades como preconiza sua estratégia, 

pois ainda hoje o CAPSad atua muito mais como um instrumento 
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ambulatorial do que propriamente comunitário (p. 321). 

 

 

Nesse contexto, os autores assinalam a importância de auxiliar os familiares a 

perceberem ainda mais cedo a necessidade de tratamento. 

O quarto artigo “Abandono do uso de drogas ilícitas por adolescente: importância 

do suporte familiar”, da autoria de Hermeto; Sampaio; Carneiro (2010) se refere a 

uma pesquisa qualitativa, exploratória, de estudo de caso, em perspectiva analítico-

crítica. O grupo convidado para participar desse estudo foi de dez mulheres, mães 

de adolescentes em acompanhamento no Movimento de Saúde Mental Comunitária 

do Bom Jardim-MSMCBJ, no município de Fortaleza/CE. Utilizou-se como 

metodologia, a técnica da entrevista estruturada para coletar informações sobre a 

dinâmica familiar, traçar o perfil clínico dos adolescentes em atendimento e 

“identificar a importância da família no resultado positivo dos processos terapêuticos 

focados no abandono do uso de drogas ilícitas pelos adolescentes (p. 644). Além 

disso, um diário de campo foi utilizado para registrar as impressões do pesquisador 

e informações colhidas fora dos instrumentos formais. A partir da análise das 

entrevistas agruparam-se dois grandes temas: desamparo familiar e amparo na 

comunidade. O primeiro tema foi designado como uma situação de relacionamento 

familiar precário entre pais e filhos, com problemas pessoais que favoreceram a 

busca da droga como forma de protesto. As dificuldades conjugais, os rompimentos, 

a ausência da figura paterna, a tolerância com o consumo pelos filhos, a falta de 

critérios no estabelecimento de regras, assim como o desinteresse dos pais por 

aquilo que os filhos fazem, foram identificados como fatores de risco, evidenciando o 

sentimento de desamparo e o permanente estado de impotência, por parte das 

mães. Uma segunda questão apontada foi a situação econômica precária, com 

dificuldades materiais, carências de alimento, condições de trabalho como 

subemprego,  

 

as longas jornadas fora de casa, para a caça dos parcos insumos da 

sobrevivência, impedem o cuidado, deixando, por exemplo, os filhos 

entregues a si mesmos e/ou a grupos de identificação, sintônicos – escola, 

programa social, igrejas etc. – ou distônicos – gangues, narcotraficantes, 

exploradores sexuais etc. Essas mães têm que passar a maior parte do 
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tempo em trabalhos externos, como faxineiras, diaristas e os filhos ficam 

entregues a si próprios (p. 646). 

 

Uma outra situação citada foi do alcoolismo paterno, acompanhado da violência 

nas relações familiares. Também, a companhia de amigos e a dificuldade do jovem 

resistir ao consumo do álcool e de outras drogas. Além disso, reconhecem que a 

desigualdade social permite a falta de perspectiva futura de uma mudança desse 

“status”, que muitas vezes, somente é encontrado na criminalidade. O segundo 

tema, amparo na comunidade foi identificado como a entrada dos adolescentes e 

das mães no movimento comunitário, onde se sentiram apoiadas e compreendidas. 

Os autores concluíram a necessidade de se compreender que a dependência é um 

sintoma do processo social e da necessidade de criar “espaços públicos 

comunitários, habilitados ao manejo da complexidade da microssociedade familiar, 

sem redução ao orgânico, ao crime e ao punitivo” (651). 

 O artigo de Yvana Coutinho de Oliveira (2006), “A Clínica terapêutica 

Ocupacional com usuários de substâncias psicoativas: o desafio da práxis” é o relato 

de uma experiência clínica, com usuários de substâncias psicoativas, em uma 

instituição hospitalar especializada. A autora define o alcoolismo como uma doença 

crônica e progressiva, relacionada a fatores constitucionais e ambientais, em que os 

sujeitos apresentam o seguinte comportamento: um desejo irresistível ou uma 

necessidade imperiosa de consumir a droga e obtê-la de todos os meios possíveis; 

uma tendência para aumentar as doses; uma dependência de ordem psicológica 

e/ou física em relação aos efeitos da droga. Descreve como critérios diagnósticos: a 

perda das obrigações sociais, laborais e familiares, o uso de substâncias psicoativas 

em momentos perigosos, sem consideração pelos riscos, problemas legais; e, 

mesmo reconhecendo danos pessoais importantes, o indivíduo não consegue parar 

com o uso da droga (p. 230). A autora apresenta as seguintes conclusões: que as 

recaídas originam-se da incapacidade de tolerância do sujeito à rejeição ao álcool; a 

necessidade da unidade de internamento pela necessidade de desintoxicação do 

paciente, mas também pela possibilidade dele aproveitar o período de abstinência e 

tomar maior consciência dos prejuízos que a droga causa; a importância de espaços 

terapêuticos especializados para o tratamento dos drogadictos, bem como medidas 

eficientes de prevenção e controle. Com relação à terapia ocupacional, a autora 
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propõe uma intervenção baseada na gratificação das necessidades do paciente, 

proporcionando um espaço que possibilite “a manifestação das subjetividades e de 

suas formas de elaboração”, através das abordagens grupais (232). 

No sexto artigo “The Social Network of Alcohol Users Undergoing Treatment  in a 

Mental Health Service”, de SOUZA et al, Souza, relatou um estudo, a partir de uma 

pesquisa qualitativa sobre as redes sociais de sujeitos em tratamento pelo uso ou 

abuso de substancias psicoativas em um centro de saúde mental, com o objetivo de 

determinar a presença de dependentes químicos na rede social dos indivíduos em 

tratamento, e quais as intervenções oferecidas aos indivíduos e seus familiares. Esta 

pesquisa esta interligada a pesquisa de avaliação dos Centros de Atenção 

Psicossocial da região sul do Brasil, coordenado pela faculdade de Enfermagem 

UFPel/RS.  Este levantamento foi realizado utilizando a técnica do eco mapa, 

genograma, e  entrevista estruturada favorecem o tratamento terapêutico 

ocupacional. Como resultado de estudo Souza et al, obteve  que a influência real da 

história familiar de dependência química e a presença de usuários de drogas na 

rede social , os ambientes são restritos e se resumem a interferência negativa no 

processo de tratamento destes indivíduos.  Esses fatores apontam a necessidade de 

serviços de saúde mental e assistência social que favoreçam a reabilitação 

psicossocial tanto para o dependente como para sua família.  

No texto de Moraes; Rodrigues (2011) “Terapia Ocupacional aplicada à 

dependência química, diz respeito a um relato de experiência numa enfermaria de 

hospital público, no  município de São Bernardo do Campo/SP que conta com uma 

equipe multidisciplinar, composta pelos seguintes profissionais: psicólogos, 

psiquiatras, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, enfermeiros, nutricionistas, 

educadores físicos, oficineiros e conselheiros em dependência química. As autoras 

contextualizam a história da terapia ocupacional e posteriormente discutem a clínica 

da terapia ocupacional, no contexto da ocupação humana, enquanto possibilidade 

de ajudar o paciente a construir e reconstruir novas histórias. Desse modo, 

compreendem a necessidade de estimular o paciente para  ampliar suas 

possibilidades de relacionamento, favorecendo maior inserção no ambiente social e 

cultural. Porém, o terapeuta ocupacional  deve considerar a necessidade do 

paciente e oferecer uma abordagem que contextualize o seu “projeto de vida, antigo 

ou inédito, cuja concretização torne necessária uma reorganização em seu 
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cotidiano” (190) . 

O oitavo texto se refere a uma dissertação de mestrado, defendida na 

Universidade Federal de São Carlos-UFSCar, no ano de 2012, por Paulo Estevão 

Pereira. O objetivo da pesquisa foi o de investigar a trajetória de jovens pobres, na 

faixa etária de 15 a 29 anos, que vivem na periferia de um centro urbano. O 

embasamento teórico esteve pautado no contexto da terapia ocupacional social, 

justificando que: 

 

 

A terapia ocupacional social pode potencializar reflexão e compreensão 

da realidade do jovem, e as questões de vulnerabilidade que o mesmo vive 

em seu cotidiano. Através de uma lista de questões foi comprovada como 

estão suscetíveis ao risco e ao delito por falta ou ausência no âmbito social 

de meios de cultura, lazer, educação e trabalho” (pág 213). 

 

 

O método de investigação foi da observação participante e entrevistas 

semiestruturadas. Como resultado o autor demonstrou que o uso de atividade no 

processo grupal, possibilitou, para esse grupo, a construção conjunta de novos 

projetos de vida. Concluiu-se que  é preciso levar em conta a realidade desse jovem 

e considerar as situações de vulnerabilidade e de violência presente cotidianamente 

na sua vida, pois ele está suscetível ao risco e ao delito. Desse modo, a 

aproximação, intermediação e facilitação de encontros, considerando o uso da 

atividade como recurso, favoreceu a compreensão dessa realidade e a proposição 

de várias estratégias para promover a reflexão do grupo. 

No artigo de Borba, Lopes e Mozeli (2013) “Expressão livre de jovens por meio 

do Fanzine: recurso para terapia ocupacional social”, no núcleo da UFSCAR 

conhecido como METUIA, da cidade de São Carlos, denomina um grupo 

interinstitucional de estudos, formações e ações pela cidadania, de crianças, 

adolescentes e adultos em processo de ruptura das redes sociais de suporte, foram 

criado em 1998.  A proposta de intervenção da terapia ocupacional social surge a 

partir de um meio de comunicação de expressão livre, conhecido como fanzine, 

onde a partir de grupos formados por adolescentes, a qual os encontros e as 

elaborações ocorreram semanalmente no período da tarde. Desta maneira segundo 
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Borba et al, seria “tornar invisível visível entre o ato da expressão livre e o limite da 

censura” (p.943). Cada grupo poderia expressar como é ser jovem num ambiente a 

beira da marginalidade e vulnerabilidade, desde que não tivessem palavras que 

pudessem causar ofensas a outros indivíduos.  

Destaca-se nesse estudo o potencial do fanzine como recurso para terapia 

ocupacional social,  

 

uma vez que este possibilita, na intervenção técnica, a discussão sobre 

diferentes temáticas levantadas e abordadas pelos próprios jovens  

participantes dos processos.  Igualmente, destaca-se a importância das 

reflexões e elaborações relacionadas à livre expressão daqueles jovens , 

bem como a visibilidade que esse recurso pode possibilitar, confrontando e 

transcendendo as concepções baseadas em estereótipos ligados à 

criminalidade e incapacidade, por meio da produção de materiais de 

qualidade tanto estética quanto em relação ao conteúdo. (p 946) 

 

 

Sendo assim esse estudo teve como resultado evidenciar as necessidades, e o 

que importante para o jovem da periferia, qual a sua visão do ambiente em que esta 

vivendo. 

No décimo resumo da revisão bibliográfica temos o livro de Michele Karaguila, 

(2013) “Tratamento do Dependente Químico na terapia ocupacional: Acesso a 

experiência criativa” a intervenção foi realizada numa instituição hospitalar para 

dependência química, através de atividades proposta em grupo dentro da instituição. 

Karaguila, tem como referência teórica Donald Winnicott, foi utilizado um ambiente 

acolhedor para atividades expressivas em grupo, como uma forma de acesso à 

criatividade e relação do mundo interno com o externo, propiciando uma 

reorganização do cotidiano. Segundo Karaguila: 

 

 

A experiência criativa está atrelada a concepção de saúde. Se o 

paciente não tema cesso ao criativo é função do terapeuta trazê-lo para o 

estado. O terapeuta tem como proposta, nesses casos, facilitar a expressão 

do verdadeiro self, proporcionar um ambiente que favoreça a experiência 

criativa.(p.86) 
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Karaguila justifica o acesso a criatividade como forma de: “Sair do ciclo vicioso, 

só é possível se a droga deixar de representar a única forma de estar no mundo” 

(p.88).  

 

 

Para alguns artistas, a obra de arte é um produto do trânsito entre o 

conteúdo interno e o mundo compartilhado, outros tem dificuldade de 

integrar e transitar entre o dentro e o fora. A dependência química de 

substâncias psicoativas é a falta de trânsito, é um curto-circuito que 

restringe as relações com o mundo. A produção artística pode ter, nestes 

casos, a função de integração de aspectos que precisam ser reinseridos em 

uma relação significativa para seres humanos através da criação de um 

espaço de conciliação entre o dentro e o fora. Abandonar a substância que 

dá prazer , companheira inseparável de tanto tempo e suportar as 

frustrações, as limitações impostas pelo dia-a-dia, sem o sob refugio de 

modificar sua percepção, só é possível se o individuo acreditar que vale  a 

pena, tal sacrifício em prol a uma qualidade de vida (p. 85) 

 

Durante as entrevistas feitas com sete voluntários, foi destacado que as 

experiência criativa em suas vidas aparecem em situações vividas na infância e 

quando chegam ao tratamento estão há bastante tempo sem acesso criativo. A 

importância da atuação do terapeuta ocupacional nesta clínica é justificada por 

Karaguila quando se refere:  

 

 

O setting terapêutico privilegia a experiência de ser, a espontaneidade, 

visando recuperar ao menos em parte, a capacidade de impregnar a vida 

com um toque pessoal. Da mesma forma que os bebês, com ajuda de suas 

mães, conhecem o mundo em pequenas doses, cada sujeito pode descobrir 

na terapia o que está no mundo para ser encontrado, partindo da 

apresentação do terapeuta (p.87). 
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Os resultados dentro de um ambiente protegido,  como a instituição se mostram 

eficaz, porém foi verificado após o retorno a sua residência os dependentes 

químicos sofrem recaídas. Constatando que após um período de internação os 

pacientes devem ter atendimento ambulatorial, para que evitem recaídas, e que eles 

continuem sendo acolhidos, fortalecidos e que a experiência criativa possa continuar 

em sua vida diária.  Karaguila conclui que a publicação desse livro tem como 

objetivo impulsionar os estudos a curto e longo prazo da intervenção da terapia 

ocupacional na clínica da dependência química, com o intuito de verificar e ampliar 

as técnicas de intervenção e promoção da saúde dos pacientes e familiares que 

poderão se beneficiar com esse aprofundamento do estudo. 
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6 DISCUSSÃO PARCIAL 

Durante essa pesquisa pudemos comprovar a falta de publicação na área de 

terapia ocupacional para essa demanda, visto que essa questão tem sido apontada 

como um dos principais problemas de saúde pública.  

Compreendemos a importância do tema, mas principalmente da experiência em 

desenvolver um projeto de pesquisa na graduação. 
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7 CONCLUSÃO 

O objetivo desta pesquisa foi parcialmente alcançado, na medida em que se 

buscou nas fontes científicas os trabalhos publicados por terapeutas ocupacionais a 

respeito dos sujeitos que fazem uso de substâncias psicoativas. Considerando a 

maioria das experiências relatadas é possível concluir que a dependência química é 

uma prática frequente, acompanhada de comportamento de risco para o usuário e 

para sua família, trazendo limitações na vida social e produtiva dos usuários. A 

intervenção da Terapia Ocupacional pode favorecer a reformulação de práticas para 

a atenção do cuidado, assegurando a garantia dos direitos de cidadania desses 

sujeitos. As ideias contextualizadas nas experiências e o modelo teórico utilizado 

pela maioria dos terapeutas ocupacionais vão de encontro à política de 

humanização da saúde. No entanto, há divergência na compreensão do problema e 

na intervenção terapêutica, pois constatou-se a defesa da internação e do 

tratamento na clínica especializada. 

Para concluirmos este trabalho ainda é preciso apresentar os resultados em 

eventos científicos que contribuam para a formação profissional. 
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8 SUGESTÃO PARA DESDOBRAMENTO 

Segundo dados publicados no site do Ministério da Saúde, temos atualmente em 

nosso país cento e uma unidades de consultório de rua, cinquenta unidades de 

acolhimento adulto, vinte e quatro unidades de acolhimento infanto juvenil, quarenta 

e sete CAPS Álcool e Drogas 24h, cinco mil quatrocentos e noventa e seis 

residências terapêuticas, dois mil cento e sessenta e sete CREAS (Centro de 

referencia assistência social), novecentos e sessenta e oito CAPS I, quatrocentos e 

sessenta e oito CAPSII, setenta e seis CAPS III, e trezentos e um CAPS AD, com 

prospecção que o número de serviços assistenciais venha aumentar até o final de 

2014, pois tem-se investido um milhão e novecentos mil reais, podendo investir até 

quatro milhões. 

Nesse contexto, se há recursos e se a política está direcionada para um modelo 

humanista, qual tem sido o compromisso das universidades com a formação dos 

alunos no campo da saúde mental? 
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