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RESUMO 

A compreensão de estratégias de reabilitação psicossocial do paciente sob 

tratamento de álcool e droga auxilia nas intervenções de enfermagem. Trata-se de 

uma pesquisa qualitativa de abordagem descritiva, que será realizada com os 

profissionais de enfermagem de nível superior dos CAPSad em municípios da região 

centro-oeste paulista que tem por objetivo compreender as estratégias dos 

profissionais de enfermagem na reabilitação de pacientes em tratamento de álcool e 

droga.  

 

INTRODUÇÃO 

As ações em saúde mental desenvolvidas nos CAPS álcool e drogas (CAPSad) 

fortalecem o paciente, dispondo de ferramentas para a organização individual e a 

inserção do indivíduo na família e na sociedade. 

A reabilitação psicossocial caracteriza-se como um processo que facilita a 

oportunidade para os pacientes em sofrimento psíquico alcançarem autonomia e 

serem inseridos na comunidade (PITTA, 2001). 

A compreensão da reabilitação psicossocial vai além do apoio ou suporte da 

rede social do usuário, implica em um conceito mais abrangente, relacionado à 

transformação do paciente de sua condição de doente para o seu papel de cidadão. 

No âmbito da Reforma Psiquiátrica, a reabilitação psicossocial procura restituir o 

indivíduo, possibilitando a recuperação do seu poder de contratualidade, no sentido 

de desenvolver estratégias e ações intra e inter setoriais efetivas, a fim de que estes 

possam assumir sua condição de ser social (PINHO; OLIVEIRA; ALMEIDA, 2008). 

Conforme a lei10.216/2001 todos os pacientes que padecem de transtornos 

mentais têm direito ao tratamento, adequado às suas necessidades, ser tratado com 

humanidade e respeito como meio de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua 

recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. 

 

OBJETIVO 

O estudo tem como objetivo compreender as estratégias de enfermagem na 

reabilitação psicossocial de pacientes assistidos por CAPSad. 

 

MÉTODO 



Trata-se de uma pesquisa qualitativa de abordagem descritiva, para o alcance 

dos objetivos será realizada entrevista com os profissionais de enfermagem de nível 

superior dos CAPSad de cinco municípios da região centro-oeste paulista, que terá 

como pergunta norteadora: Quais as estratégias para a reabilitação psicossocial 

utilizadas em pacientes sob uso de álcool e droga? E para a análise do conteúdo será 

utilizado o método de Bardin (2010), que tem as seguintes fases para a sua condução: 

a) organização da análise; b) codificação; c) categorização; d) tratamento dos 

resultados, inferência e a interpretação dos resultados. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O Brasil é considerado o segundo maior mercado de cocaína do mundo, quanto 

ao número de usuários, representa 20% do consumo. A estimativa é que 2,28% da 

população seja usuária de drogas ilícitas (com exceção da maconha) e que 0,81% 

seja consumidora de crack e/ou similares de forma regular (BRASIL, 2013). 

A partir da Reforma Psiquiátrica Brasileira, começou a criação de dispositivos 

de atenção especializada em saúde mental para álcool e drogas com a ideia de 

estruturar uma rede de apoio focada nas ações de prevenção, reabilitação e 

reinserção social dos usuários de drogas (BRASIL, 2011). 

O profissional de enfermagem que presta assistência aos pacientes em uso de 

álcool e droga, além do cuidado técnico científico busca ajudar o paciente a enfrentar 

as barreiras da enfermidade mental assistindo não somente o paciente, mas também 

sua família (LACCHINI et al., 2013). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Após analise bibliográfica, ficou evidente a relevância do tema. Neste sentido, 

espera-se através desta pesquisa ressaltar as ações e as atividades dos enfermeiros 

voltadas para a reinserção social dos pacientes em tratamento de álcool e droga. 

Partindo dessa premissa, foi feito a opção por realizar esta pesquisa envolvendo os 

profissionais de enfermagem que atuam no CAPSad que trabalham diretamente na 

recuperação, minimização dos danos e ressocialização dos usuários. Realizou-se o 

cadastro junto à Plataforma Brasil e o encaminhamento da documentação ao Comitê 

de ética do UniSALESIANO, onde se aguarda a aprovação para coleta de dados. 

 

 



REFERÊNCIAS 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. 4. ed. Lisboa: Edições70, 2010. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Livreto 

Epidemiológico: Estimativa do número de usuários de crack e/ou similares nas 

Capitais do País. 2013.Disponível em: 

http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?D

ocumentID=%7B0FCDC036D0AF4EDBB2D5140DF943F56C%7D&ServiceInstUID=

%7B74624DEB-0C14-4B3A-B8F3-CD26DEF53FC1%7D > acesso em: 29 ago. 2017. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº3.088 de 23 de dezembro de 2011. Rede de 

Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde. Brasília (DF): Ministério da Saúde, 2011. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt3088_23_12_2011_rep.html > 

Acesso em 30 ago.2017. 

 

BRASIL. 2001. Lei n.10.216, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os 

direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 

assistencial em saúde mental. Brasília, DF. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm > Acesso em: 29 ago. 

2017. 

 

LACCHINI, A. J. B., et al. A enfermagem e a saúde mental após a Reforma 

Psiquiátrica. Rev. Contexto Saúde. V. 11, n. 20, p. 565-568, 2013. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.21527/2176-7114.2011.20.565-568 > Acesso em: 28 ago.2017. 

 

PITTA, A. M. F. Reabilitação psicossocial no Brasil. São Paulo ed: Hucitec; 2001. 

 

PINHO, P. H., OLIVEIRA, M. A., ALMEIDA, M. M. A reabilitação psicossocial na 

atenção aos transtornos associados ao consumo de álcool e outras drogas: uma 

estratégia possível? Rev Psiq Clin. v. 35, n. 1, p. 82-88, 2008. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010160832008000700017 > 

Acesso em: 29 ago. 2017. 

http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID=%7B0FCDC036D0AF4EDBB2D5140DF943F56C%7D&ServiceInstUID=%7B74624DEB-0C14-4B3A-B8F3-CD26DEF53FC1%7D
http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID=%7B0FCDC036D0AF4EDBB2D5140DF943F56C%7D&ServiceInstUID=%7B74624DEB-0C14-4B3A-B8F3-CD26DEF53FC1%7D
http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID=%7B0FCDC036D0AF4EDBB2D5140DF943F56C%7D&ServiceInstUID=%7B74624DEB-0C14-4B3A-B8F3-CD26DEF53FC1%7D
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt3088_23_12_2011_rep.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm
http://dx.doi.org/10.21527/2176-7114.2011.20.565-568
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010160832008000700017

