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RESUMO 

 

A dependência química atualmente se tornou um problema de saúde pública devido 

as suas consequências, tanto física, psíquica, emocional e social. Assim, o objetivo 

do presente estudo foi problematizar os fatores que permeiam a reinserção social de  

dois pacientes diagnosticados como dependentes químicos, os quais se encontram 

em regime de residência, e dois ex-pacientes, os quais já passaram por uma 

internação, e, desse modo, enfatizar neste estudo as suas deficiências e as 

possibilidades de pacientes no processo de tratamento e pós-tratamento. Além 

deles, a pesquisa ouviu um profissional da área da dependência química com a 

finalidade de extrair dele sua versão sobre os problemas aqui estudados. Para 

assim, enfatiza-se que foram realizadas 5 entrevistas semi- estruturadas, sendo 

duas com 2 pacientes internados, uma com 1 profissional da mesma instituição que 

está ligado diretamente ao trabalho com os dependentes e por último mais duas 

entrevistas com 2 ex-pacientes que se encontram abstêmios na sociedade. No 

resultado nota-se que tanto os ex-pacientes, como os que estão em regime de 

residência, não passaram por processo de ressocialização antes do término do 

tratamento, o que acarretou em recaídas e novas internações, além de 

mencionarem que uma das dificuldades encontradas ao saírem da clínica era a sua 

aceitação dos familiares e colegas, denotando a questão da estigmatização como 

fator de conflitos e exclusão, que criam obstáculos para a reinserção. Por outro lado 

o profissional que atua nessa área enfatizou a importância de uma equipe 

multidisciplinar e a criação de um pós-tratamento a fim de melhorar a eficácia do 

tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO 

 

 

O uso das drogas está inserindo na história da humanidade desde os 

tempos remotos, relacionada com as tradições socioculturais, rituais místicos e 

religiosos, de cunho farmacológico, e até mesmo como facilitador da interação 

social. Porém, com o passar do tempo, essa realidade foi se transformando de tal 

maneira que se tornou um problema de saúde pública. 

O consumo de álcool é prevalente em todo o mundo, sendo considerado um 
relevante problema de saúde pública. Dados indicam que os transtornos 
relacionados ao consumo de álcool representam uma das dez principais 
condições de saúde que contribuem para explicar os anos de vida perdidos 
por mortes prematuras entre a população adulta. (OLIVEIRA e ROZANI, 
2012, p.649) 

 

Isso mostra que o simples uso esporádico das drogas pode tomar um 

problema de grande proporção, fazendo com que o individuo desenvolva uma 

dependência química e, agregado a ela, uma série de consequências desastrosas 

do ponto de vista social e psicológico. Assim, a problemática atualmente do 

consumo de drogas está centrada no fator da dependência química. 

A dependência é uma relação disfuncional entre um indivíduo e o seu modo 
de consumir uma determinada substância psicoativa, sendo vista como uma 
síndrome, determinada a partir de diversos fatores de risco, aparecendo em 
cada indivíduo de maneira distinta. (CREMESP/AMB, 2003 apud. SABINO e 
CAZENAVE, 2005, p. 14) 

 
Essa relação do dependente com a substância apresenta um caráter 

singular no sentido dos motivos pelos quais o levam a usar e, ao mesmo tempo, 

plural pelas suas consequências, por ter uma repercussão não só física e psíquica, 

mas também social, uma vez que afeta todo cenário onde o dependente atua. Em 

função dessa perspectiva para o dependente, a sociedade passa a procurar formas 

e meios para tratar essa doença.  

[...] muitas são as instituições junto á sociedade civil que têm se proposto a 
desenvolver um trabalho de assistência e tratamento a dependentes 
químicos: grupos anônimos, clínicas ou casas de recuperação, 
comunidades terapêuticas, hospitais, etc. [...]. (COSTA, 2009, s/p) 

 

Porém, à medida que essas instituições aumentam em número, significa 

dizer que a demanda dos usuários está aumentando, e com isso, surgem, assim, no 

atendimento da demanda, novas concepções sobre tratamento, prevenção, visão de 



homem, políticas públicas e desafios a serem enfrentados, não somente do ponto de 

vista do tratamento, mas como capacitar o dependente para sua reinserção social.  

Entre estes desafios encontra-se a necessidade de promover a reinserção 
social dos indivíduos dependentes de drogas. A reinserção social está 
relacionada com a possibilidade de reatar vínculos e o convívio do individuo 
com seus familiares e demais membros da sociedade, por meio da 
circulação e ocupação dos espaços sociais. Reinserir o dependente de 
drogas socialmente é uma estratégia que necessita ser impulsionada pelos 
profissionais dos serviços de saúde mental, por meio de ações que 
permitam a este indivíduo tornar-se mais autônomo e empoderado para a 
continuidade de seu tratamento. No entanto, este é um processo que carece 
ser construído [...]. (SIQUEIRA et al., 2014, p. 549). 

 

Como visto na citação acima, a família faz parte da reinserção do individuo 

já que ocupa um dos principais espaços de socialização, podendo agir como uma 

rede de proteção e suporte para o mesmo ou na criação de condições que 

impliquem o ingresso na drogadição. Para Siqueira et al.(2014) o cenário de 

discriminação e preconceito, que envolve os usuários de crack, afeta indiretamente 

seus familiares que podem se sentir  sobrecarregados. Com o passar do tempo, 

parece inevitável surgir uma postura desamparada e de desmotivação por parte dos 

familiares, haja vista a dificuldade que a família encontra para se reorganizar perante 

as crises que aparecem no familiar dependente químico, mesmo eles acumulando 

esforços obtêm poucos resultados, tendo como consequência a própria 

estigmatização do dependente, uma vez que ele passa a ser visto como uma pessoa 

sem chance de se recuperar. 

Dessa forma, esse trabalho visa problematizar a questão da reinserção 

social, apontando a deficiência, tanto como políticas públicas, falta de qualificação 

dos profissionais de saúde, falta de suporte e apoio social, os quais, juntos, agem 

como reforçadoras da exclusão e pré-conceito com os dependentes químicos e qual 

a importância da família nesse processo de reinserção. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

A presente pesquisa tem como objetivo geral problematizar os fatores que 

permeiam a reinserção social de pacientes diagnosticados como dependentes 

químicos, internados ou não, enfatizando as suas deficiências e possibilidades no 

processo de tratamento e pós-tratamento, a fim de se fazer um comparativo sobre 



as ocorrências e desmistificar algumas crenças cristalizadas em relação ao 

tratamento e a reinserção social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Além da dificuldade de reinserção devido às decorrências negativas no 

tratamento do dependente químico, relatar a resistência da família em acolher seu 

familiar dependente também aumenta os obstáculos à reinserção. 

A existência de comorbidades psíquicas no dependente químico, as quais 

nem sempre estão acolhidas no tratamento para a dependência química, deve ser 

relatada, também, para saber de sua influência para o fracasso da reinserção. 

 

MÉTODO 

 

 O gênero para presente pesquisa é teórico e empírico. No caso do plano 

teórico se pretende trabalhar com dados bibliográficos de livros, artigos e revistas 

científicas. No caso do segundo plano, empírico, a referência se faz a uma pesquisa 

de campo, onde através de observações e entrevistas serão levantados dados para 

dar corpo e análise do objetivo do estudo. 

O local escolhido para elaboração da pesquisa é uma instituição de natureza 

particular, de tratamento para dependência química, a qual será denominada neste 

trabalho com o nome fictício de Casa Branca, com o intuito de preservar sua 

identidade. Serão realizadas 5 entrevistas semi-estruturadas. Inicialmente duas 

entrevistas ocorrerão separadamente com dois pacientes da Instituição onde os 

critérios para escolha serão apontados mediante observação do comportamento e 

análise do prontuário indicando reincidência e/ou comorbidade, visando fazer um 

levantamento de dados sobre as dificuldades e possibilidades da reinserção social. 

A terceira entrevista com um funcionário da mesma Instituição, cujo seu 

cargo tem ligação direta com os pacientes na parte terapêutica, tendo como objetivo 

levantar dados sobre a percepção do mesmo em relação à dependência química, 

tratamento e reinserção dos pacientes.  

Por último, a quarta e quinta entrevistas serão com dois ex- pacientes que já 

passaram por internação, em outra instituição que não essa da pesquisa, e se 

encontram na sociedade abstêmios entre 3 a 4 ano.  Para todos os participantes 



incluídos na pesquisa serão preservadas a sua autonomia em participar ou não do 

estudo, tal procedimento terá todo respaldo ético, sendo submetido ao Comitê de 

Ética da FAAT e cumprir com os termos exigidos. 

Serão utilizadas as seguintes nomenclaturas, a fim de especificar as falas 

dos participantes da pesquisa: p1: ex- paciente com comorbidade, p2: ex- paciente 

sem comorbidade, p3 e p4: pacientes em regime de residência, p5: profissional que 

atua na Instituição Casa Branca. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 Atualmente falar sobre dependência química é uma atitude complexa devido 

às inúmeras facetas e relações que existem entre o processo de diagnóstico, 

prognóstico, tratamento e prevenção, assim. 

[...] Muitas vezes, o primeiro contato de um indivíduo com problemas 
relacionados ao consumo de substâncias se dá por meio de profissionais 
não especialistas, sendo fundamental essa abordagem para encaminhá-lo 
para tratamento e prevenir complicações resultantes desse consumo. A 
classificação e os critérios diagnósticos da dependência ou do uso nocivo 
de substâncias são necessários para a uniformização e uma linguagem 
própria para compreender os fenômenos envolvidos nesses transtornos, 
objetivando melhores abordagens e tratamento. (RIBEIRO e REZENDE, 
2013, p.33) 
 

Nota-se que nesse primeiro contato entre dependente químico e instituições 

de saúde poderá ser o desfecho do seu tratamento, assim cabe o envolvimento de 

uma equipe multidisciplinar para realizar o correto diagnóstico e prognóstico. Porém, 

nesse processo existem algumas barreiras a serem transpostas, tais como a 

qualificação de profissionais da saúde para lidar com essa realidade; a ampliação de 

instituições de saúde para lidar com essa demanda; a reinserção social do 

dependente após um tratamento, a estigmatização e variáveis outras que estão se 

fazendo presentes nessa pesquisa permitindo analisar as dificuldades da reinserção.  

Para Alves e cols (2004) entende-se a comorbidade como a ocorrência de 

uma patologia qualquer em um individuo já portador de outra doença, com a 

possibilidade de potencialização recíproca entre elas, ou seja, trata-se de um 

dependente químico, com um duplo diagnóstico, apresentando as peculiaridades de 

cada patologia, onde transtornos, concomitantemente, podem se enviesar 

possibilitando as dificuldades do tratamento e, por vezes, dificultando a reinserção 

do paciente à sociedade.  



Uma das maiores dificuldades na abordagem do paciente com comorbidade 
está no diagnóstico diferencial, pois ocorre uma superposição de sintomas. 
Um transtorno pode mascarar ou exacerbar o outro. No início do tratamento 
pode haver dificuldade de estabelecer diferenças entre a presença de 
comorbidade psiquiátrica e dependência química devido aos sintomas de 
intoxicação e abstinência da substância, que pode produzir sintomas de 
depressão, ansiedade, agitação e hipomania/mania. (ZALESKI e cols., 2006 
apud. RIBEIRO et al, 2009, p.105) 

Quando comparados à patologia de indivíduos que apresentam um único 

diagnóstico, pessoas que possuem uma comorbidade correm maior risco de 

apresentar atraso no diagnóstico correto da doença, sintomas psicopatológicos mais 

graves, menor adesão e empobrecimento da resposta positiva ao tratamento, menor 

comprometimento social, maior prevalência de comorbidades clínicas, mais ideação 

e tentativas de suicídio entres outras demandas. (ZANELATO e LARANJEIRA, 

2013) 

Outra problemática, que vem sendo discutida é a respeito do papel da 

família no processo de tratamento e pós- tratamento do dependente químico. Onde 

para Payá (2011) a família pode ser entendida como um cenário de proteção e/ou de 

risco frente às complexidades do abuso de substâncias, pois no ambiente em que o 

dependente atual acaba trazendo prejuízos tanto inter e intrapessoais, fazendo com 

que os familiares se tornem codependentes do seu uso e das consequências 

geradas pelo mesmo. Nesse momento se a família não assumir a sua 

corresponsabilidade no tratamento do seu ente querido, poderá ser uma das causas 

que mantém e/ou geram as recaídas do dependente. 

 

RESULTADOS 

  

Diante da aplicação das entrevistas com os participantes que se encontram 

em sociedade foi possível notar que ambos apresentaram uma média de 07 a 20 

internações, e que nas mesmas não passaram por período de ressocialização, o que 

acarretou em recaídas e outras internações, ficando nítido na fala “na clínica 

estamos protegidos, na hora que vamos pra rua, da aquele choque”(p1), “eu tive 

medo de voltar para casa, porque não queria encarar as coisas que fiz, por isso 

quando acabou meu tratamento ainda fiquei mais um tempo na clínica, porque era 

mais fácil fugir”(p2). Nessa última fala percebe-se a dificuldade em lidar com as 

consequências da dependência química e quando encaradas na sociedade, o 

participante relata não ter tido habilidade e acabou tendo uma recaída.  



Notou-se, também, que o ambiente familiar foi citado como fonte de 

conflitos, devido a “desconfiança, desvalorização e a super- proteção”(p2), observa-

se que essas falas são o combustível da estigmatização do dependente, uma vez, 

rotulado como “noia” (p1 e p2), as pessoas começam a se afastar e a tratar o 

dependente como se o mesmo não tivesse possibilidade de mudança, dando como 

única alternativa o uso de drogas, pois menciona-se “esse não tem mais jeito”, 

“daqui a pouco ele vai usar de novo” (p1). 

Nas entrevistas realizadas com os participantes, os quais se encontram em 

regime de residência, notou-se que a média de internações varia entre 02 a 05, e 

que nas mesmas somente um participante passou pelo período de ressocialização, 

em um único tratamento. Ambos participantes apontaram que o processo de 

reinserção social é “fundamental para que a pessoa entre em contato com a 

sociedade e, possa ingressar em um grupo de ajuda, como narcóticos e alcoólicos 

anônimos, e ela possa ver como as pessoas estão fazendo para permanecerem 

limpas” (p3).  

Com relação às dificuldades encontradas ao saírem da clínica, mencionaram 

sobre “medo de mexer com dinheiro” (p3) e “a desconfiança dos familiares” (p3 e 

p4). E como forma de lidar com essas questões, verbalizaram todos, que o tempo 

teve um papel crucial, pois foram desenvolvendo habilidades para lidar com tais 

questões, em contrapartida notou-se que até ser desenvolvida tal habilidade, 

houveram vários conflitos com os familiares e “gastos excessivos e 

desnecessários”(p3) com o dinheiro, o que acarretou em algumas recaídas, por não 

terem habilidade para lidar com tais demandas. Dessa forma, pode-se perceber 

como a falta de estímulos sociais, pode prejudicar o tratamento de um dependente 

químico, uma vez que tais dificuldades poderiam surgir em processo de reinserção 

social e serem trabalhadas juntamente através de interface com a clínica, família e 

paciente. 

Em entrevista com o profissional, percebeu-se que a sua motivação para 

trabalhar com dependência química foi “à vontade e desejo de querer ajudar as 

outras pessoas, porque existe uma identificação entre nós”(p5). Menciona que o 

tratamento do dependente químico carece de profissionais qualificados para lidar 

com tal problemática, enfatizando “é necessário o envolvimento de todos os 

profissionais que atuam na instituição, para ser discutido caso a caso dos pacientes” 

(p5). Observa-se nessa fala escassez de mão de obra qualificada e ao mesmo 



tempo falta de comunicação entre os profissionais que compõe a equipe de 

tratamento, sendo que tais atitudes irão influenciar diretamente o curso do 

tratamento do paciente, uma vez que cada profissional compõe uma visão da parte 

do todo, que precisa ser contemplado. 

No quesito de como ser resolvida a problemática da reinserção do paciente 

na sociedade, apontou-se o planejamento e incorporação de um pós-tratamento, 

“para da um suporte aos pacientes, trabalhando questões pessoais e até de 

planejamentos de vida”(p5), mencionou, também, sobre o aumento dos mecanismos 

de ajuda para os dependentes e maior divulgação desses serviços. Em relação a 

presença de comorbidades nas Instituições, disse que há grande ocorrência, e para 

lidar com essa demanda “eu uso os recursos que tenho disponíveis, que seria pedir 

suporte para o psiquiatra, ele avalia e entra com os medicamentos se 

necessário”(p5). Nessa fala, pode-se observar que a comorbidade é tratada única e 

exclusivamente com medicamentos, não sendo possível verificar qual a eficácia das 

demais atividades da clínica para com esses pacientes, fator este que poderia ser 

investigado para verificar se a forma com que estão lidando com essa problemática 

está alcançando os resultados esperados e melhorando as expectativas da 

reinserção do dependente químico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da presente pesquisa notou-se que o uso de drogas se tornou uma 

epidemia presente na maioria das relações, sendo o agravo desse uso ocasionado 

por inúmeras facetas, fazendo da dependência química um problema de ordem 

multifatorial no qual ainda existem paradigmas a serem quebrados. 

  Alguns desses paradigmas foram levantados na pesquisa, mostrando que a 

reinserção social do dependente químico vem sendo alvo da maior dificuldade 

encontrado pelos participantes da pesquisa. De forma minuciosa, os fatores que 

compõem essa problemática seriam: a estigmatização do dependente tanto por 

parte da sociedade, mas principalmente pelos familiares, demonstrando um 

adoecimento por parte da família que, por outro lado, fazendo-se pensar em 

possíveis formas de intervenção que ressoariam a favor da reinserção do 

dependente químico junto à sua família. 



  A questão da comorbidade e suas peculiaridades demonstraram estarem 

presentes na maioria dos diagnósticos de dependência química. Assumindo um 

papel crucial no percurso do tratamento e pós-tratamento, uma vez que existe 

deficiência para um duplo diagnóstico e para traçar um plano de tratamento de forma 

singular. O que corrobora para estigmatização, pois como visto em uma das falas 

dos participantes da pesquisa, “falta igualdade no tratamento dentro das clínicas” 

(p2). 

A partir dos dados levantados podemos concluir, mas não generalizar, que a 

reinserção social é condição sine qua non para eficácia do tratamento de 

dependentes químicos. Dados levantados como: desqualificação profissional, 

desvalorização da subjetividade, falta de estímulos sociais por parte de algumas 

instituições de saúde, a formação e implementação de maiores mecanismos de 

saúde que contemplem essa demanda, falta de suporte, apoio técnico e social, tanto 

para família como para os dependentes durante o tratamento e ao saírem das 

instituições, se fez presente nessa pesquisa, mostrando a importância de maiores 

pesquisas e questionamentos.  

 

FONTES CONSULTADAS 

  

ALVES, Hamer; KESSLERB, Felix; RATTOC, Lilian Ribeiro Caldas. Comorbidade: 

uso de álcool e outros transtornos psiquiátricos Comorbidity: alcohol use and other 

psychiatric disorders. Revista Brasileira de Psiquiatria, v. 26, p. 51-53, 2004. 

Disponível em < http://www.scielo.br/pdf/%0D/rbp/v26s1/a13v26s1.pdf >, acesso em 

28 de outubro de 2015. 

 

COSTA, Selma Frossard. As políticas públicas e as comunidades terapêuticas nos 

atendimentos à dependência química. Serviço Social em Revista, v. 11, n. 2, p. 1-

14, 2009. Disponível em < 

http://www.uel.br/revistas/ssrevista/pdf/2009/29%20AS%20POL%CDCAS%20P%DA

BLICAS%20E%20AS%20COMUNIDADE%20TERAP%CAUTICAS-

COM%20REVIS%C3O%20DO%20AUTOR.pdf >, acesso em 28 de outubro de 

2015. 

 

http://www.scielo.br/pdf/%0D/rbp/v26s1/a13v26s1.pdf
http://www.uel.br/revistas/ssrevista/pdf/2009/29%20AS%20POL%CDCAS%20P%DABLICAS%20E%20AS%20COMUNIDADE%20TERAP%CAUTICAS-COM%20REVIS%C3O%20DO%20AUTOR.pdf
http://www.uel.br/revistas/ssrevista/pdf/2009/29%20AS%20POL%CDCAS%20P%DABLICAS%20E%20AS%20COMUNIDADE%20TERAP%CAUTICAS-COM%20REVIS%C3O%20DO%20AUTOR.pdf
http://www.uel.br/revistas/ssrevista/pdf/2009/29%20AS%20POL%CDCAS%20P%DABLICAS%20E%20AS%20COMUNIDADE%20TERAP%CAUTICAS-COM%20REVIS%C3O%20DO%20AUTOR.pdf


OLIVEIRA, Marina Castro de; RONZAMI, Telmo Mota. Estigmatização e Prática de 

Profissionais da APS Referentes ao Consumo de Álcool. Ciência e Profissão. V. 

32, n. 3, p. 648-662, 2012. 

 

PAYÁ, Roberta. Terapia familiar. In: DIEHL, Alessandra; CORDEIRO, Daniel C; 

LARANJEIRA, Ronaldo. Dependência química: prevenção, tratamento e políticas 

públicas. Port Alegre: Artmed, p.528, 2011.   

 

RIBEIRO, Marcelo e REZENDE, Pereira E. Critérios para diagnóstico de uso 

nocivo, abuso e dependência de substâncias. In: ZANELATTO, Neide A.; 

LARANJEIRA, Ronaldo. O tratamento da dependência química e as terapias 

cognitivo-comportamentais: um guia para terapeutas. Porto Alegre: Artmed, p.538, 

2013. 

 

SABINO, Nathalí Di Martino; CAZENAVE, Sílvia de Oliveira Santos. Comunidades 

terapêuticas como forma de tratamento para a dependência de substâncias 

psicoativas. Estud. psicol.(Campinas), v. 22, n. 2, p. 167-174, 2005. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103166X2005000200006

&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt > Acesso em: 24 de novembro de 2015. 

 

SIQUEIRA, Daiana Foggiato de; Backes, Dirce Stein; Moreschi, Claudete; Terra, 

Marlene Gomes; Soccol, Keity Laís Siepmann; Souto, Valquíria Toledo. Reinserção 

social do indivíduo dependente de crack: ações desenvolvidas pela 

família. Texto Contexto Enferm, abr-jun 2015, 24(2). Disponível em < 

http://www.index-f.com/textocontexto/2015/24548.php > Acesso em: 24 de novembro 

de 2015. 

 

http://www.index-f.com/textocontexto/2015/24548.php

