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RESUMO 
 
A presente pesquisa consiste em uma abordagem empírica, 
realizada na Casa de Acolhida Adulto, no período de outubro 
de 2013 a agosto de 2014, com usuários(as) de substâncias 
psicoativas tendo por base a realidade social. A pesquisa tem 
como objetivo principal analisar o perfil dos(as) usuários(as) de 
substâncias psicoativas, bem como, conhecer os 
desdobramentos dessa realidade na Casa de Acolhida Adulto, 
em João Pessoa – PB.  Desta forma, o resultado da pesquisa, 
indica a falta de incentivo na elaboração e efetivação de ações 
que atenda essa demanda, no sentido de reinserção social. 
 
Palavras-chave: Substâncias Psicoativas. Casa da Acolhida. 
Reinserção Social. 
 
ABSTRACT 
 
This research consists of an empirical approach, held in the 
House of Safe Haven Adult, from October 2013 to August 2014, 
with users (as) of psychoactive substances based on the social 
reality. The research aims to analyze the profile of (the) users 
(as) of psychoactive substances, and, knowing the 
consequences of this reality in the House of Safe Haven Adult 
in João Pessoa - PB. Thus, the search result indicates the lack 
of incentives in the preparation and execution of actions that 
meets this demand, to probation. 
 
Keywords: Psychoactive substances. Welcoming home. Social 
Welfare. 
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1. INTRODUÇÃO 

O uso de substâncias psicoativas está presente na sociedade desde a 

sociedade primitiva, no entanto, é a partir do século XIX que essas substâncias e os 

problemas oriundos do consumo da mesma, tornam-se mais presentes na vida da 

população mundial. Tais substâncias possuem um poder nocivo ao organismo humano e 

quando utilizada de maneira inadequada trazem consequências gravíssimas, não só ao(a) 

usuário(a), mas a todos(as) que estão ao seu redor. Ressalta-se, ainda que, seu uso 

condiciona o(a) usuário(a) a um elevado grau de comprometimento e dependência dessas 

substâncias, que ao entrarem em contato com o Sistema Nervoso Central degradam e 

provocam mudanças físicas, comportamentais e psicossociais.  

Segundo Mota:  

Estudos norte-americanos de psicopatologia do século XIX, por exemplo, atribuíam 
a maior predominância de loucura entre as classes baixas a fatores de “herança 
genética”. Segundo essa concepção, os pobres (geralmente imigrantes irlandeses) 
seriam “biologicamente” inclinados à insanidade. No entanto, dois grandes eventos 
históricos foram decisivos para confrontar as teses biológicas de então: a Depressão 
de 1929 e a II Guerra Mundial. Em ambos os eventos, outros estudos comprovaram 
que pessoas “normais”, quando submetida a condições de extrema adversidade, 
desenvolveram diversos problemas psiquiátricos, incluído a esquizofrenia. (2007, 
apud DOHRENWEND, 1998, p. 44) 

 

Desta maneira, há a necessidade de se entender quais os possíveis fatores que 

condicionam o indivíduo a busca incontrolada de tais substâncias. Destaca-se, que basta 

um único contanto com as mesmas para que o(a) usuário(a) torne-se um futuro dependente. 

Assim sendo, o presente trabalho é proveniente da elaboração do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), referente ao período 2014.2, apresentado à Coordenação de 

Serviço Social, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), para a concessão do título de 

Bacharel em Serviço Social.  

A presente pesquisa consiste em uma abordagem empírica, realizada na Casa 

de Acolhida Adulto, no período de outubro de 2013 a agosto de 2014, com usuários(as) de 

substâncias psicoativas, tendo por base a realidade social. A pesquisa tem como objetivo 

principal analisar o perfil dos(as) usuários(as) de substâncias psicoativas, bem como, 

conhecer os desdobramentos dessa realidade na Casa de Acolhida Adulto, em João Pessoa 

– PB, no âmbito da política de Assistência Social. 

A presente pesquisa recorreu a uma metodologia quali-quantitativa, tendo por 

base a coleta dos dados em consonância com a realidade social, para que haja 

possibilidades de oferecer resultados que contribuam com o contexto institucional local. 

Trata-se da pesquisa "ligada à práxis, ou seja, à prática histórica em termos de 
conhecimento científico para fins explícitos de intervenção; não esconde a ideologia, 
mas sem perder ó rigor metodológico". Alguns métodos qualitativos seguem esta 
direção, como por exemplo, pesquisa participante, pesquisa-ação, onde via de regra, 



 

 

                  

o pesquisador faz a devolução dos dados à comunidade estudada para as possíveis 
intervenções (DEMO, 2000, p. 22). 

 
Para tanto, a pesquisa utilizou-se de questionários semi-aberto como 

instrumento facilitador no processo de coleta de dados, aplicados a 18 (dezoito) 

usuários(as). Conforme Minayo (2004, p. 108), o questionário semi-aberto “combina 

perguntas fechadas (ou estruturadas) e abertas, onde o entrevistado tem a possibilidade de 

discorrer o tema proposto, sem respostas ou condições prefixadas pelo pesquisador”. 

Na sistematização, interpretação e análise dos dados, utilizou-se da análise de 

conteúdo, por abranger o material coletado a partir da ordenação dos dados, que conforme 

Minayo (1994), implica no mapeamento do trabalho de campo; como por exemplo, na 

organização e sistematização dos dados. 

Em seguida, se procedeu a classificação dos dados, através de uma leitura 

exaustiva das informações, sendo esta a fase mais longa. E, a análise final, em que 

procurou-se estabelecer articulações entre os dados e os referenciais teóricos da pesquisa, 

de modo que, busca-se responder às questões da pesquisa com base em seus objetivos.  

Neste sentido, a fim de apresentar os resultados obtidos, o presente trabalho 

discorrerá sobre os dados alcançados nas análises desenvolvidas. 

2. CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA 

O presente trabalho busca, ressaltar o lócus, o perfil dos(as) usuários(as), bem 

como, os aspectos que contribuíram na dependência de substâncias psicoativas dos(as) 

usuários(as) e suas consequências. 

Segundo Diniz (2013, p. 02): 

As causas do uso, abuso e dependência de drogas são multifatoriais, elas têm uma 
grande participação de aspectos biológicos, psicossociais e ambientais. Embora 
cada droga tenha suas características farmacológicas, todas afetam direta ou 
indiretamente a mesma via de circuitos neuronais, de grande importância para o 
sistema de recompensa cerebral.  

 Portanto, as consequências da utilização de substâncias psicoativas variam de 

acordo com o organismo, substância, forma de administração e quantidade ingerida. Desta 

maneira, parte-se da compreensão e análise dos fatores que direcionaram os(as) 

usuários(as) da Casa de Acolhida a fazerem uso dessas substâncias, e suas possíveis 

consequências. 

2.1 O lócus da pesquisa 

Na particularidade de João Pessoa – PB, o Serviço de Proteção Social Especial 

de Alta Complexidade, efetiva-se através da Casa de Acolhida Adulto que é uma instituição 

disponibilizada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, e tem por base auxiliar e reinserir 

as pessoas que se apresentam em situação de vulnerabilidade social, especialmente, com 



 

 

                  

laços familiares rompidos. É classificada como um serviço de alta complexidade e faz parte 

da rede de proteção social especial. As atividades desempenhadas são fruto de uma 

interlocução e articulação com programas, projetos e parceiros presentes em uma rede 

socioassistencial, que conforme o MDS(2004), deve ter o objetivo de possibilitar maior 

eficácia e eficiência nas ações, para que assim o(a) usuário(a) visualize respostas as suas 

indagações e problemas. 

Informa-se que, a instituição efetiva a Política Nacional de Assistência (PNAS), 

através do caráter de assistência social oferecido pela mesma, aos indivíduos necessitados 

de serviços socioassistenciais. Conforme a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES, 

2010), a instituição tem por fundamento a conscientização dos(as) usuários(as), bem como, 

a sua autonomia e liberdade, tanto no âmbito do direito, como de expressão, pois, a mesma 

foca tais fundamentos como importantes para o processo de reinserção social dos(as) 

usuários(as) em situação de rua. Assim sendo, não basta mostrar-lhes as políticas públicas 

as quais têm direito, e sim, passar para os(as) mesmos(as) que são cidadãos(cidadãs) de 

direitos, capazes de serem independentes. 

Desta forma, a instituição possui um papel de fundamental importância na vida 

dos(as) usuários(as) em situação de rua, pois representa a oferta de serviços, no intuito de 

auxiliá-los no enfrentamento das expressões da questão social vivenciada. Contudo, nem 

sempre essa é a realidade percebida. O que se visualiza é um cotidiano repetitivo, sem 

ações profissionais coletivas e propositivas. Percebe-se, nitidamente, ações individualizadas 

da equipe psicossocial com foco no estudo de caso, na mera repetição da burocracia, do 

preenchimento de dados estatísticos a serem encaminhados a Secretaria de 

Desenvolvimento Social (SEDES), a cada mês, bem como, com o foco no tratamento saúde-

doença, dependendo da necessidade dos(as) usuários(as).  

2.2 O Perfil dos Sujeitos da Pesquisa 

A Casa de Acolhida Adulto é uma instituição que recebe usuários(as) em 

situação de rua, na faixa etária entre 30 e 60 anos, que não possuem nenhuma forma de 

renda e/ou encontram-se com vínculos familiares rompidos. Sendo muitos deles(as) 

mendigos(as) e andarilhos(as). Verifica-se que possuem laços familiares rompidos ou 

parcialmente rompidos, em sua maioria, por decorrência de problemas relacionados a 

convivência, ao comportamento e a dependência de álcool e/ou outras substâncias. Assim, 

na Casa de Acolhida Adulto, existe um contingente de pessoas dos mais variados perfis, 

faixa etária diferenciada, gênero e sexo. 

Ressalta-se ainda que, o contingente de usuários(as) que utilizam tais 

substâncias varia de acordo com fatores individuais, fatores sociais e culturais. Sublinha-se 



 

 

                  

que muitos desses usuários(as) tiveram seus laços familiares rompidos desde a infância, 

dentre os fatores, destacam-se: o abandono, a violência física, moral e/ou sexual, a 

discriminação e até mesmo a pobreza, muito embora o universo da Casa não seja 

composto, exclusivamente, por pessoas pobres e desestruturadas. 

Enfatiza-se ainda, que os(as) usuários(as) por encontrarem-se em situação de 

vulnerabilidade, apresentam maior incidência quando o assunto diz respeito a patologias. É 

em decorrência desse quadro que a articulação com a rede socioassistencial, programas e 

projetos tornam-se indispensáveis para a maior eficácia e eficiência no tratamento e 

acolhimento desses sujeitos que, em muito, já foram penalizados. Desta forma, no ato da 

triagem psicossocial são identificadas e expostas as patologias e angústias de cada 

usuário(a), no intuito de direcioná-los(as) ao tratamento necessário. 

2.3 Aspectos que Contribuíram na Dependência de Substâncias Psicoativas dos(as) 

Usuários(as) e suas consequências. 

Considera-se como um fator relevante o aspecto biológico, bem como, os fatores 

comportamentais, familiares, psicanalíticos e biopsicossociais que serão abaixo descritos: 

O fator biológico tem por fundamento a teoria de que a dependência é uma 

condição herdada, passada por herança genética, em que pessoas que possuem familiares 

geneticamente próximos, dependentes, podem tornar-se sujeitos propícios e vulneráveis ao 

uso destas. Vale salientar que, tal fator não é considerado o único e exclusivo causador da 

dependência, mas torna-se um fator relevante nesse processo, por poderem ocasionar o 

uso de substâncias psicoativas. 

Conforme Laranjeira (2004, p. 03): 

Entende a dependência como um transtorno primário e independente de outras 
condições: uma herdada suscetibilidade biológica aos efeitos do álcool ou drogas. A 
dependência é vista como sendo similar a transtornos como hipertensão essencial, 
por exemplo, que tem um componente químico herdado.  
 

Há também, o fator comportamental aprendido, que segundo Laranjeira (2004, p. 

03): 

Os comportamentos são aprendidos ou condicionados. Logo, os problemas 
comportamentais, incluindo pensamentos, sentimentos e mudanças fisiológicas 
poderiam ser modificados pelos mesmos processos de aprendizagem que os 
criaram. 
 

Logo, o fator comportamental seria um dos fatores mais suscetíveis às 

alterações, visto que, a dependência teria sido aprendida ou condicionada ao indivíduo e, 

desta forma, a mudança de situação também poderia ser alterada a qualquer momento.  

Outro fator abordado na literatura, de suma relevância é o fator psicanalítico, que 

conforme Laranjeira (2004, p. 04), compreende: 



 

 

                  

O comportamento de uso de álcool e drogas como uma tentativa de se retornar a 
estados prazerosos da infância. As teorias contemporâneas vêem o uso de álcool e 
drogas como uma forma do indivíduo encontra de se adaptar a seus déficits de auto-
regulação, que emergiram de privação ou de interações disfuncionais na primeira 
infância.  
 

Assim, os indivíduos estariam propícios a utilização de substâncias psicoativas, 

pois, apresentariam um quadro de problemas físicos e sociais ocasionado pela utilização 

dessas substâncias. Tais problemas, como ressalta Laranjeira (2004) podem ser 

classificados como déficits de auto-estima, de afetos, dificuldades na interação e intimidades 

com a sociedade, bem como, prejuízos nas habilidades de autoproteção.  

Ressalta-se, que, a questão familiar também é considerada um dos fatores que 

tanto pode contribuir para a dependência, como pode servir de mecanismo facilitador no 

processo de tratamento da dependência, daí a importância da família em participar do 

conhecimento dos fatores que podem culminar na dependência de substâncias psicoativas.  

Estas teorias contribuíram muito para o entendimento da dependência, 
principalmente no que diz respeito ao conceito de equilíbrio e a importância das 
regras e metas que governam os relacionamentos familiares e como elas contribuem 
para a manutenção do uso de substâncias. (LARANJEIRA, 2004, p. 04) 
 

A família possui um papel norteador tanto no tratamento como nas relações 

comportamentais que cada membro possui na sociedade. Assim, a importância em observar 

os fatores nos quais cada indivíduo se enquadra é fundamental. Entretanto, esses fatores 

não podem ser estudados individualmente, uma vez que a junção de todos direciona a outro 

fator, o fator biopsicossocial, que, segundo Laranjeira (2004, p. 05): 

Parece haver um componente biológico herdado nos transtornos de abuso de 
sustâncias, mas este componente isolado não explica a complexibilidade do 
fenômeno. Fatores psicológicos, sociológicos, culturais e espirituais desempenham 
um importante papel na causa, curso e resultado do transtorno. 
 

Assim, o fator biopsicossocial possui como fundamento a integração de todos os 

outros fatores, no intuito de unificar e obter uma teoria compacta e eficiente para explicar a 

dependência de substâncias psicoativas.  

Na particularidade da Casa de Acolhida Adulto esses fatores estão difusos, pois 

os(as) usuários(as) apresentam uma gama de problemas sociais imersos em um contexto 

de extrema vulnerabilidade social. Vale ressaltar que, os(as) usuários(as) de substâncias 

psicoativas da Casa de Acolhida Adulto enfatizam o uso de tais substâncias durante as 

triagens e as escutas, realizadas pelo setor psicossocial da instituição, em que destacam os 

aspectos sociais que os(as) direcionam ao uso das mesmas, a exemplo da pobreza, que foi 

classificada como um dos elementos condicionantes desta realidade, considerando a 

disponibilidade de drogas nas ruas e nas “favelas” (grifo da autora).  

Todavia, a pobreza não é, de forma alguma, o único condicionante causador da 

dependência, que conforme Silveira (2014, p. 128): 



 

 

                  

Existe uma inversão de um discurso, atribuindo aquela situação de miséria social à 
presença da droga, como se a droga fosse a causa daquilo, tivesse levado aquelas 
pessoas aquela situação de tanta penúria. Isso não é verdade, ao contrário, a droga 
é consequência. São pessoas privadas de seus direitos mais básicos e que, 
portanto, estão muito vulneráveis a entrada da droga, ou seja, pessoas que não tem 
outras possibilidades de prazer na vida. 
 

Portanto, não se pode atribuir à pobreza o motivo central para a utilização de 

substâncias psicoativas, na vida dos(as) usuários(as) entrevistados(as), conforme explicita a 

tabela 1:  

TABELA 1 – Aspectos que Contribuíram para o Uso de Substâncias Psicoativas  

Aspectos Quantidade 

Abandono Familiar 8 

Pobreza 12 

Influência de Outras Pessoas 10 

Violência Doméstica 5 

Revolta 9 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Desta forma, os(as) dependentes são pessoas com o psicológico abalado, 

podendo ter lapsos, oscilação entre a lucidez e a insanidade, o que direciona o indivíduo a 

um elevado grau de instabilidade e comprometimento. O fator da desestruturação familiar 

torna-se inerente, pois o convívio com dependentes de substâncias psicoativas torna-se 

difícil e, em muitos casos, o afastamento dos familiares é a medida adotada de forma total 

ou parcialmente rompida.  

Destaca-se que, independente dos aspectos condicionantes do uso de 

substâncias psicoativas, a mesma degrada o organismo humano de tal maneira que devasta 

o seu psicológico as relações com os familiares e o para os dependentes, a gana pela droga 

é tão grande que tudo torna-se menor. Desta forma, a procura pelo diagnóstico e tratamento 

deve tornar-se uma busca implacável, no intuito de diminuição dos malefeitos físicos e 

sociais que traz aos indivíduos consumidores e à sociedade.  

Mota (2007 apud VLAHOV et. al., 2002, p.47), aborda o seguinte aspecto: 

Embora as conexões entre saúde metal e ambiente devam ser vista com alguma 
cautela, visto que a gênese dos distúrbios mentais também depende da estrutura da 
personalidade de cada indivíduo, isto não significa que o debate está encerrado. Um 
estudo realizado nos Estados Unidos com usuários de substâncias psicoativas, 
semanas após o atentado de 11 de setembro, por exemplo, revelou aspectos 
elucidativos sobre a relação entre consumo de drogas e estresse. Utilizando uma 
amostragem de cerca de 1.000 indivíduos residentes em áreas próximas ao local 
atingido, a pesquisa verificou que houve um aumento de quase 30% no consumo de 
álcool, maconha e tabaco nas primeiras semanas posteriores ao atentado ao World 
Trate Center, indicando uma estreita correlação entre tensão social e incremento do 
consumo de substâncias. 

 



 

 

                  

Assim, os rebatimentos e o uso de substâncias psicoativas não escolhem nem 

indivíduos, nem classe social para atingi-los, considerando-se que a utilização dessas 

substâncias ocorre quando os indivíduos se deparam com situações de estresse, de 

tomadas de decisões importantes para os(as) mesmos(as) e de perdas financeiras ou 

pessoais; nesses momentos o consumo de substâncias psicoativas tornam-se ainda maior, 

visto que, possuem efeitos que auxiliam na fuga dos problemas.  

Por vezes, em decorrência da dependência, seus(suas) usuários(as) 

ultrapassam todos os limites éticos e morais, perdendo a identidade própria e a 

personalidade. Em determinados casos, rompem os limites familiares e cometem atividades 

criminosas como furtos, fazendo com que o âmbito social torne-se mais vulnerável e 

perigoso. Destaca-se, ainda, que esses(as) dependentes são vistos(as) pela sociedade 

como perigosos(as), descontrolados(as) e surtados(as) (grifo da autora), por consequência 

do grau de insanidade, devido ao elevado comprometimento do organismo.  

Desta maneira, observa-se que o meio social em que se vive também pode 

possibilitar o acesso ao uso dessas substâncias, entretanto, conforme anteriormente dito, a 

pobreza não pode ser classificada como o único agravante a respeito da utilização das 

mesmas. Todavia, os(as) usuários(as) moradores da Casa de Acolhia Adulto que iniciaram o 

uso de droga ainda durante a adolescência, alegam usar mais de duas substâncias, veja o 

depoimento que segue: 

“Nóis quando pirralho usava cola porque todo mundo usava, depois a cola perdia a 
graça, assim não dava mais efeito, daí nós ia pra outra coisa que fosse mais forte e 
que deixasse nós muito louco, ai saia da cola uns iam pra cachaça eu fui logo pro 
crack, depois maconha e por ultimo cocaína”. (J.J.S.). 
 

Na Casa de Acolhida Adulto os(as) usuários(as) relataram, também, por intermédio 

de conversas informais, outros fatores que impulsionaram ao uso das referidas substâncias:  

“No começo eu usava só pra ver como erae pra esquecer os problemas e o trabalho, 
depois usava pra chamar a atenção da minha família, porque quando eu chegava 
em casa bêbada eles cuidavam de mim”. (B.S.A.).  

“Usava porque gostava do perigo, eu achava que a droga me fazia bem, me deixava 
feliz e animado, até porque a vida não presta é cheia de regras pra isso ou pra 
aquilo e quando usava droga me libertava de todas essas regras”. (C.B.S). 

 

Observa-se que, de acordo com os depoimentos de B.S.A e C.B.S o uso de 

substâncias psicoativas proporcionam a estes(as) sensações pelas quais os mesmos 

desejavam aflorar os sentidos e desejos mais profundos. No caso de B.S.A, a dependência 

foi estabelecida pelo desejo de se obter mais atenção dos filhos, enquanto que, a situação 

de C.B.S foi no intuito de possuir maior adrenalina e viver perigosamente.  

Portanto, em ambos os relatos percebe-se a necessidade de se chamar a atenção 

dos familiares, o que torna-se característica marcante destes. Contudo, aspectos como a 



 

 

                  

baixa-estima, a auto-destruição e a oscilação de personalidade, contribuem para a não 

realização de atividades básicas cotidianas sem a utilização de substâncias psicoativas. 

Conforme Alvarez et. al. (2014, p. 642) que afirma que: 

O dependente químico tem dificuldade em conseguir desenvolver suas atividades 
cotidianas sem a utilização da droga, pois esta passa a servir como alívio para lidar 
com as mazelas da existência e dos conflitos que a constituem. Diante disso, o 
usuário faz da obtenção da droga seu objetivo de vida. Além disso, a quantidade de 
drogas existentes e a facilidade para a sua aquisição são elementos que contribuem 
para essa diferenciação. 

 

Todavia, observa-se que uma das principais consequências para o uso de 

substâncias psicoativas pelos(as) usuários(as) da Casa de Acolhida Adulto está diretamente 

relacionado(a) com a desestruturação familiar, visto que o uso contínuo dessas substâncias 

ocasiona o afastamento de alguns entes queridos, porque muitas pessoas não consideram a 

dependência de substâncias psicoativas como sendo uma doença, desta maneira não 

compreendem que os(as) usuários(as) necessitam de acompanhamento especializado, 

situação está, relatada pelo depoente P.F.F.  

“Tinha uma família unida que se amava, mas a maldita cachaça destruiu tudo isso, 
quando comecei a beber fiquei cada fez mais incomodado com as crianças, não 
tinha mais paciência com a mulher, eu só queria beber e beber daí começaram as 
brigas e discussões até todos desconfiarem de mim, não aguentei ver as pessoas 
que amo se afastarem de mim, daí resolvi ir morar nas ruas para poder me afastar 
daquelas cobranças e da desconfiança da minha família” 
 

Logo, as consequências no seio familiar são inevitáveis, uma vez que o desgaste 

emocional desta torna-se inerente, visto que muitos(as) desses(as) usuários(as) passam 

noites, dias e até semanas sem dá notícias. Muitos usuários apenas desaparecem como 

afirma-se neste depoimento:  

“Eu passava meses dentro da boca de fumo, não queria nem saber se tinha mãe, 
pai e irmãos me esperando, o que me movia era só o desejo descontrolado de usar 
pedra, usava tanta droga que cheguei a perder uma moto para os traficantes, 
naquela época isso não era nada, a moto não ia me fazer falta, já a droga, eu não 
conseguia viver sem ela”. (R.F.S). 

As famílias dos dependentes de substâncias psicoativas também tornam-se 

dependentes, não dependentes diretos da substância, mas sim, co-dependentes, pois são 

totalmente impactados com a utilização dessas substâncias. Portanto, são classificados 

como co-dependentes, pois vivenciam todos os estágios que o dependente vivencia, 

acompanha todo os rebatimentos dessas substâncias no organismo e no cotidiano dos(as) 

usuários(as), apesar de não fazerem uso destas. 

A desconfiança atribuída aos(as) usuários(as) de substâncias psicoativas devido a 

dependência faz com que a família torne-se refém, visto que o estado de alerta e vigilância 

fazem parte do dia-a-dia de toda a família, e, a postura disciplinadora e controladora entra 

no cenário das famílias de usuários(as) de substâncias psicoativas, no intuito de diminuir 

seu consumo.  



 

 

                  

Mas, o que ocorre em grande parte é o rompimento dos laços familiares que 

provocam impactos na família e no(a) usuário(a), pois ambos sofrem com esse rompimento. 

A família se desestrutura e abre feridas que jamais cicatrizam. 

Os(as) usuários(as) de substâncias psicoativas necessitam de acompanhamento 

clínico, com uma equipe de profissionais voltada para o processo de reinserção desses 

usuários na sociedade. Para tanto, necessita-se de estratégias e equipamentos que somem 

com o trabalho dos profissionais, o que na Casa de Acolhida ainda é limitado, diante das 

carências de recursos financeiros e operacionais, bem como, do despreparo de alguns 

profissionais nesse processo.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O trabalho em tela proporcionou uma melhor compreensão sobre as consequências 

do uso de substâncias psicoativas no cotidiano dos(as) usuários(as), principalmente, no 

cotidiano dos(as) usuários(as) da Casa de Acolhida Adulto, em que a dependência dessas 

substâncias possui rebatimentos de grande impacto no âmbito individual, familiar e/ou 

coletivo.  

A pesquisa sinaliza que o uso das substâncias psicoativas comentadas no corpo do 

trabalho vêm sendo um problema de saúde pública complexo, e que apresenta multifaces 

para o tratamento, visto o elevado grau de comprometimento que essas substâncias 

apresentam quando entram em contato com o organismo humano. Ressalta-se ainda, que, 

o tratamento existe, entretanto, apresentam-se dificuldades desde o seu diagnóstico até o 

processo de acompanhamento e tratamento, quantidade e forma de administração dos 

medicamentos. No entanto, conhecer a substância psicoativa utilizada, por si só, não 

direciona um cuidado adequado, pois, faz-se compreender a realidade social dos(as) 

usuários(as) e, assim, criar estratégias e ações que auxiliem no processo de reinserção 

social. 

Ressalta-se que como qualquer outro problema de saúde pública, a dependência de 

substâncias psicoativas deve ser enfrentada com estratégias, profissionais e equipamentos 

necessário para um melhor atendimento, devem ser disponibilizados para a reinserção do(a) 

usuário(a). Outrossim, embora as políticas e o tratamento direcionado a esse segmento da 

sociedade sejam discretos, é de fundamental importância, seu aprimoramento, bem como, a 

operacionalização de políticas públicas especializadas para esse segmento da população. 

Igualmente, o Serviço Social deveria ter um papel importantíssimo nesse 

desdobramento na Casa de Acolhida Adulto, considerando que deve possibilitar estratégias 



 

 

                  

que viabilizem e atendam essa demanda. O Assistente Social não é o único profissional 

envolvido no processo de reinserção social dos(as) usuários(as) de substâncias psicoativas 

da Casa, no entanto, possui com uma de suas atividades a articulação com programas e a 

rede socioassistencial, a fim de encaminhar os problemas reais detectados. Entretanto, nem 

sempre essa é a realidade compreendida pelos profissionais engajados nesse processo, 

diante da repetição das atividades burocráticas e isoladas, na perspectiva de 

encaminhamentos de dados quantitativos.  

Nesse sentido, os resultados alcançados nesta pesquisa, são: a) A falta de incentivo 

voltada na elaboração e efetivação de ações multiprofissionais que atenda essa demanda; 

b) A falta de recurso financeiro e operacional direcionado à Casa de Acolhida Adulto; c) 

Falta de infraestrutura adequada; d) Dificuldade na obtenção de diagnóstico; e) Dificuldades 

de conscientização dos(as) usuários(as) sobre a doença; f) O aumento da ociosidade por 

parte do(as) usuário(as); g) A maximização do comodismo por parte do(a) usuário(a) e da 

equipe psicossocial da Casa de Acolhida, em João Pessoa-PB.  
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