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Apresentação

O Centro de Referência em Pesquisa, Intervenção e Avaliação em Álcool e Outras

Drogas (CREPEIA) é um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF),

composto por docentes, pesquisadores, pós-graduandos e acadêmicos com formação na

área  de  álcool,  tabaco  e  outras  drogas.  Desde  2004,  vem  desenvolvendo  atividades

acadêmicas  e  profissionais,  realizando  serviços  e  pesquisas  com  diversas  entidades  e

universidades brasileiras e estrangeiras, públicas e privadas.

O CREPEIA tem uma preocupação constante com a produção do conhecimento de

qualidade,  comprometimento  com  as  mudanças  sociais  e  a  promoção  de  discussão  e

debates amplos e democráticos, numa perspectiva interdisciplinar. Em momentos em que

o Brasil passa por discussões totalitárias e muitas vezes superficiais sobre o consumo de

drogas,  avaliamos  como  importante  uma  discussão  cuidadosa,  baseada  nos  direitos

humanos e nas evidências sobre as ações de tratamento e das políticas públicas sobre

drogas.

Dessa forma, nos dias 27 e 28 de maio do ano de 2013, realizamos o IV Congresso

Internacional Sobre Drogas, com o tema “Diálogos Interdisciplinares em Álcool e Outras

Drogas”. Ao todo, contamos com a participação de conferencistas e palestrantes nacionais

e internacionais renomados na área. Além disso, para nossa grande satisfação, obtivemos

uma procura expressiva de participantes de diversas regiões do Brasil e de diversas áreas.

Tal  fator  resultou na apresentação de 129 trabalhos de pesquisa  e experiências

práticas  que  terão  seus  resumos  apresentados  a  seguir.  Acreditamos  que  a  discussão

ampliada, que inclua os diversos atores envolvidos na área, e, entendendo que não existe

uma abordagem única para todos os usuários, seja o melhor caminho para lidarmos com

esse  problema  de  forma  adequada.  Por  este  motivo,  esperamos  que  as  discussões

suscitadas pelos trabalhos apresentados nestes anais sirvam como instrumentos para uma

ampla discussão científica, social e política. Não existem soluções mágicas e instantâneas

para  o  problema  e  não  devemos confundir  alternativas  de  intervenções  com  políticas

públicas.

Comissão Organizadora
Juiz de Fora, maio de 2013
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Modalidade: AP

Temática: Prevenção

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CONSUMO DE ÁLCOOL NA 
ADOLESCÊNCIA “JOVENS DE RESPONSA”

Bettina Grajcer(Lynx Consultoria projetos sociais e ambientais), Stella Pereira de Almeida
(Lynx Consultoria projetos sociais e ambientais)

Palavras-chave: Prevenção; Consumo De Bebidas Alcoólicas; Adolescente; Etanol 

Objetivo:  Desenvolver  tecnologias  para  prevenção de prevenção  do uso  de álcool  por

menores de 18 anos através da implantação de projetos em ONGs. Método: O programa

busca utilizar o conhecimento de organizações do terceiro setor para desenhar estratégias

preventivas eficazes. Teve início em 2010 com quatro ONGs, ampliando sua abrangência

para 10, 18 e 20 organizações, respectivamente em 2011, 2012 e 2013. Estas organizações

compõem a rede “ONGs de responsa”. Cada ONG planeja as ações a serem desenvolvidas

de  forma  que  os  projetos  são  específicos,  com  conteúdo  e  formato  adaptados  às

particularidades do público atendido.  Para auxiliar  no planejamento e desenvolvimento

dos  projetos  são  oferecidas  às  organizações  capacitações  em  grupo  e  supervisões

individuais tanto presenciais quanto à distância. Estas atividades garantem a uniformidade

do embasamento teórico relativo ao álcool e à prevenção das ONGs que compõem a rede.

Embora singulares os projetos têm em comum a inserção do tema “prevenção do consumo

de  álcool”  em  suas  atividades  cotidianas.  Além  disso,  todos  os  projetos  têm  como

estratégia  a  realização  de  ações  em  cinco  eixos:  1)  atividades  diretas  com  jovens;  2)

capacitação de educadores e lideranças comunitárias 3) atividades com bares 4) inserção

do tema em eventos realizados pela organização 5) ações de comunicação em prevenção

do consumo de álcool. Resultados: O número de impactados diretamente entre maio 2010

e dezembro 2012 por cada eixo foi:  a)  atividades diretas  com jovens:  7.311 jovens;  b)

capacitação de educadores e lideranças comunitárias:  1.403 pessoas;  c)  atividades com

bares:  510  bares;  d)  inserção  do  tema  em  eventos  (festas,  concursos,  campeonatos  e

caminhadas comunitárias): 50 mil pessoas; e) ações de comunicação (programas e spots

em  radio,  distribuição  de  materiais  de  comunicação):  926  mil  pessoas.  A  avaliação  da

efetividade  do  projeto,  realizada  em  uma  das  organizações  por  pesquisador

independente, identificou os seguintes resultados em jovens: aumento da percepção de

risco  em  relação  ao  consumo  de  álcool  e  diminuição  na  frequência  de  consumo  e  na

quantidade por episódio de uso. As ações realizadas foram sistematizadas em 16 práticas



preventivas  passiveis  de  replicação,  entre  elas:  balada  sem  álcool,  dinâmicas  de

sensibilização e capacitação, festival de música temático e programa de rádio. Discussão:

As ONGs se mostraram muito interessadas e receptivas ao programa, tendo planejado e

implantado projetos preventivos. Tal interesse evidencia a relevância e a pertinência da

inserção  da  prevenção  do  consumo  de  álcool  em  organizações  do  terceiro  setor  que

atendam jovens.  O programa já impactou quantidade expressiva de pessoas e gerou a

sistematização  de  práticas  preventivas  inovadoras,  simples  e  de  baixo  custo  sendo,

portanto, passiveis de replicação. Tendo em vista a importância do tema e a escassez de

projetos  sistematizados  na  área  de  prevenção  do  consumo  específico  de  álcool,  o

programa tem sua continuidade prevista em 2013.

Modalidade: AP

Temática: Prevenção

PROJETO DE PREVENÇÃO DO USO DE ÁLCOOL POR ADOLESCENTES 
“MOVIMENTO PÉ NO CHÃO” – GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Stella Pereira de Almeida (Lynx Consultoria projetos sociais e ambientais), Felippe Angeli
(Secretaria da Educação do Estado de São Paulo), Deisi Romano (Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo), Bettina Grajcer (Lynx Consultoria projetos sociais e ambientais)

Palavras-chave: Prevenção; Consumo De Bebidas Alcoólicas; Adolescente; Etanol; Políticas 
Públicas

Contexto: Em outubro de 2011, o Governo do Estado de São Paulo promulgou a Lei no

14.592,  que  proíbe,  em  âmbito  estadual,  a  venda,  oferta,  fornecimento,  entrega  e

permissão  de consumo de bebidas  alcoólicas,  ainda que gratuitamente,  a  menores  de

dezoito anos.  Para se alcançarem resultados efetivos e sustentáveis  na implementação

dessa  política,  é  fundamental  a  promoção  de  um  conjunto  de  ações  preventivas  e

protetivas. Nesse sentido, foi implantado projeto piloto em 28 escolas da cidade de São

Paulo visando desenvolver e testar método inovador de prevenção do consumo de álcool

para  alunos  do  ensino  médio  da  rede  pública.  Objetivo:  Implantar  projeto  piloto  de

prevenção do uso de álcool por jovens menores de 18 anos em 28 escolas da rede pública

da cidade de São Paulo. Método: O projeto foi realizado em parceria, pelas Secretarias da

Educação e da Saúde, e pela Subsecretaria de Comunicação da Casa Civil do Estado de São

Paulo.  A  base  metodológica  do  projeto  foi  o  protagonismo  juvenil  e  o  modelo

comunicação entre pares. O plano de trabalho do projeto contemplou as seguintes ações:



a) reuniões de sensibilização para coordenadores das Diretorias Regionais de Ensino da

Secretaria da Educação b) orientações técnicas para professores e diretores das escolas

piloto c) oficinas sobre álcool, modelos de prevenção do consumo e sobre realização de

intervenção cultural preventiva d) encontro para pais e) videoconferência para Professores

Mediadores Escolares e Comunitários das escolas publicas estaduais. Resultados: O grupo

de  alunos  referência  de  cada  uma  das  28  escolas  realizou  uma  ou mais  intervenções

culturais de prevenção do consumo de álcool. Foram produzidas pelos alunos: 16 “baladas

sem álcool”, 7 vídeos, 5 mostras de fotografia, 3 “cinebaladas”, 3 mostras de artes visuais,

2  festivais  de música,  2 fanzines,  1  campeonato esportivo.  No total  foram impactados

aproximadamente  14  mil  alunos  (média  de  500  alunos/escola),  1.731  professores  e

diretores  de escola  e  95 pais  de  alunos.  Questionário  respondido pelos  professores  e

diretores  das  escolas  que  participaram  do  projeto  piloto  mostrou  que,  embora  84%

considere “importante” ou “muito importante” abordar o tema do consumo de álcool nas

escolas, apenas 15% se considera capacitado a fazê-lo. Já entre os alunos a aprovação das

oficinas  foi  praticamente  unânime:  73,7%  as  consideraram  excelentes  e  25,2%  boas.

Discussão: A positiva receptividade dos alunos em relação ao projeto piloto e a grande

quantidade  de  materiais  por  eles  produzidos  evidenciam  que  a  estratégia  preventiva

utilizada  foi  adequada  e  profícua.  Em  relação  aos  professores,  a  auto  avaliação  de

despreparo frente à temática a qual consideram tão relevante mostra que a ampliação do

projeto  piloto  de prevenção  do consumo de  álcool  para  toda  a  rede pública  paulista,

planejada para ocorrer em 2013, é necessária, pertinente e oportuna. 

Modalidade: AP

Temática:  Tabagismo

CESSAÇÃO E ABSTINÊNCIA EM GRUPO TERAPÊUTICO DE FUMANTES: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA

HELIA MARIA DIAS (Prefeitura Municipal de Juiz de Fora/Coordenação Municipal 
Programa de Tabagismo), OSWALDO AFONSO DA SILVA FILHO (Prefeitura Municipal de 
Juiz de Fora/Coordenação Municipal Programa de Tabagismo)

Palavras-chave: Tabagismo; Tratamento; Cessação; Abstinência.

Com  intento  de  reduzir  a  prevalência  de  fumantes  no  país  e  a  consequente

morbimortalidade  causada  por  doenças  relacionadas  ao  tabaco,  o  Brasil,  através  do

Programa  Nacional  de  Controle  do  Tabagismo,  vem  investindo  no  tratamento  desta

doença. Em Juiz de Fora, o Serviço de Controle, Prevenção e Tratamento do Tabagismo



(SECOPTT)  oferece o tratamento conforme modelo do INCA/MS:  abordagem cognitivo

comportamental  e  apoio  medicamentoso,  composto  por  4  sessões  estruturadas  com

periodicidade semanal,  podendo ser  em grupo ou individual,  seguida de prevenção de

recaída,  com  2  encontros  quinzenais  e  depois  mensais  até  a  alta,  aos  12  meses  de

tratamento. O trabalho com os grupos permitiu evidenciar que o número de pessoas que

iniciam o tratamento vai  reduzindo até a 4ª sessão, e desta, até a alta.  Objetivo: Analisar

trajetória do tratamento e certificar índice de abstinência após alta. Metodologia: Trata-se

de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa dos dados, e foi desenvolvido no

SECOPTT. O levantamento dos dados foi realizado em setembro de 2012, 1 ano e 8 meses

após a alta dos grupos selecionados, através dos livros de registro das 4 primeiras sessões

e demais sessões de prevenção de recaída. Posteriormente foi feita uma busca ativa, por

telefone,  para verificar quantos permaneciam sem fumar.  Aos pacientes que relataram

recaída foi feita a seguinte questão: qual o motivo ou situação que o levou a retomar o uso

do cigarro?  Foram selecionados 6 grupos, os 3 primeiros com período de atendimento

entre novembro de 2009 a janeiro de 2011 e os outros 3 entre junho de 2010 a julho de

2011. Os resultados demonstraram que dos 60 pacientes da 1ª sessão, 42 (70%) chegaram

até  a  4ª  sessão  sem  fumar,  16  (38%)   conseguiram  receber  alta  e,  no  momento  do

levantamento,  13  pessoas  permaneciam  sem  fumar  há  aproximadamente  2  anos  e  8

meses, e 3 haviam recaído. Quanto aos motivos relatados por aqueles que recaíram  após

alta,  as  justificativas  revelaram:  solidão  e  ansiedade,  vontade  de  fumar  associada  ao

lazer/cerveja e ganho de peso como os principais motivos para o retorno ao hábito de

fumar.  Estes  dados  são  importantes  pois  reforçam  aspectos  a  serem  enfatizados  na

prevenção de recaída.

Modalidade: AP

Temática: Organização e avaliação de serviços

DISCUTINDO À VULNERABILIDADE PARA AS DST/AIDS COM 
PROFISSIONAIS E PACIENTES DO CAPS AD DO MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM - MG

Camila Repolez Salgado (Programa Municipal de DST/AIDS - Contagem/MG), Sâmia 
Grasinoli Alves Bontempo (Programa Municipal de DST/AIDS - Contagem/MG)

Palavras-chave: Vulnerabilidade; DST/AIDS; CAPS AD

Apesar  de haver  poucos  dados  disponíveis  no Brasil  sobre  a  prevalência  do HIV entre



usuários  de  drogas,  sabe-se  que  essa  população  encontra-se  mais  vulnerável  que  a

população geral em relação à infecção pelo HIV e outras DST. A vulnerabilidade se deve a

diversos fatores como falta de juízo crítico quando sob efeito da droga; prostituição para

obter a substância psicoativa, principalmente o crack; exclusão social, dificultando o acesso

aos serviços de saúde e aos insumos de prevenção, etc. Por outro lado, sabemos que a

formação  dos  profissionais  de  saúde  dificilmente  abarca  a  questão  das  DST/AIDS  de

maneira  ampla,  limitando-se  aos  aspectos  clínicos  da  doença.  Normalmente,  não  são

abordados temas como a história da epidemia e suas características, a forma como ela se

desenvolveu e  mudou  ao  longo  dos  anos  e  nem  tampouco  consideradas  as  questões

sociais,  culturais,  econômicas  envolvidas  e  formas  de  intervenção  que  vão  além  da

prescrição e reprodução de orientações. Desta forma, vemos nos serviços de atendimento

a usuários de álcool e outras drogas, profissionais altamente qualificados em trabalhar as

questões envolvidas na dependência química, mas que muitas vezes não se atentam às

vulnerabilidades a que estão submetidos seus pacientes em relação às DST/AIDS. Partindo

dessas premissas, elaboramos um projeto a ser executado no CAPS AD do município de

Contagem, que tinha duas frentes principais. A primeira era direcionada aos profissionais

do  serviço  e  visava  capacitá-los  para  perceber,  considerar  e  avaliar  as  vulnerabilidades

vividas  pelos  usuários  e  torná-los  aptos  a  realizar  o  aconselhamento  em  DST/AIDS  e

oferecer a testagem para HIV e outras DST. A outra frente diz respeito aos usuários do

serviço e a ideia era oferecer a testagem para HIV (e também Hepatites B e C e Sífilis),

buscando realizar diagnóstico precoce e promover o acesso ao tratamento. Infelizmente,

não conseguimos realizar a segunda frente de trabalho pois com a saída de um número

expressivo  de  médicos  infectologistas  do  Programa  DST/AIDS,  a  entrada  de  novos

pacientes no serviço foi suspensa por um período longo, sendo regularizada apenas no

início deste ano. Pretendemos retomar o projeto e oferecer a testagem para os usuários.

Apesar  disso,  notamos  que  atualmente,  recebemos  muitos  usuários  que  passam  pelo

aconselhamento com os profissionais do CAPS AD e vão até o serviço realizar o exame.

Podemos concluir  que os  serviços  de atendimento a  usuários  de drogas  é um espaço

propício e adequado à prática do aconselhamento em DST/AIDS, mas que muitas vezes, os

profissionais  não  estão  atentos  ou  não  sabem  como  proceder  diante  dessa  temática.

Entendemos que esse assunto deve ser trabalhado e discutido continuamente com esses

profissionais  de  modo  a  fazê-los  entender  que  um  olhar  atento  pode  proporcionar

diagnóstico precoce e fim da cadeia de transmissão do HIV.



Modalidade: AP

Temática: Prevenção

PROJETO ORQUÍDEA - COMUNIDADES TERAPÊUTICAS EM FOCO

Elizangela da Conceição da Silva (Superintendência Regional de Saúde de Sete Lagoas - 
Secretaria Estadual de Saude de MG), Rosinês Silva França (Superintendência Regional de
Saúde de Sete Lagoas - Secretaria Estadual de Saude de MG)

Palavras-chave: Autocuidado; Prevenção; Promoção; Tratamento; Redução

Introdução: O grau de vulnerabilidade entre os usuários de drogas tem se tornado cada

vez maior para as DST’s e HIV/Aids,  tornando imprescindível  a necessidade de politicas

publicas  que  assegurem  diminuição  nos  índices  epidemiológicos.  Percebendo  ser

crescente o número de casos de transmissão do HIV no município entre os usuários de

drogas e mulheres, tornou-se necessário trabalhar com o adicto enquanto se encontra em

tratamento, esse projeto objetiva diminuir a transmissão das DST/HIV/Aids entre usuárias

de drogas internas nas comunidades terapêuticas, diminuindo suas vulnerabilidades com

relação às drogas.  Objetivos: O projeto visa promover o desenvolvimento pessoal e social

das mulheres envolvidas no projeto, através de ações de caráter educativo e participativo,

focalizadas  nas  questões  de  prevenção  e  promoção  da  saúde  no  que  diz  respeito  à

transmissão das DST e HIV/Aids, através de comportamentos de risco entre usuários de

drogas.   Método:  Utilizando  metodologia  participativa,  informando  e  orientando,

encaminhando para a rede de atenção formalizada quando necessário, utilizando desde o

tema  da  autoestima,  autocuidado,  valores,  vulnerabilidades  e  risco  social,  saúde,

comportamento até a importância da adesão ao tratamento, estaremos respeitando os

limites e saberes das participantes. Através de oficinas e estímulo à busca ao tratamento

procuraremos quebrar a cadeia de transmissão das doenças sexualmente transmissíveis.

Resultados: O Projeto ainda está em execução, mas podemos perceber o interesse e a

mudança de postura das mulheres participantes do projeto.  Sabemos e conhecemos a

importância  da  autoestima  e  do  autocuidado  para  fortalecer  aqueles  que  fazem  uso

indevido de drogas, diminuindo assim os riscos a que se submetem. Considerações Finais:

Importante ressaltar que o perfil  epidemiológico das DST/ HIV/Aids tem se modificado,

atenuando  que  os  casos  de  infecção  por  HIV,  hepatite  B  e  HPV  entre  as  mulheres

setelagoanas é alto e crescente, fazendo com que as ações de prevenção e promoção se

intensifiquem cada vez mais e melhor, sendo mais eficazes por atuarem diretamente no

problema,  de  acordo  com  a  realidade  dos  fatos  e  dos  dados  notificados.  Precisamos



modificar nossas atitudes, aprendendo a respeitar e a valorizar a vida, através do nosso

comprometimento  e  mobilização  social.  Devido à  magnitude do problema,  a  proposta

desse projeto é criar  possibilidade de prevenção e assistência ao portador de HIV/Aids

usuário de drogas, possibilitando o diagnóstico precoce e o tratamento imediato dos casos

diagnosticados, priorizando as necessidades de todos os atores envolvidos e respeitando o

contexto em que estão inseridos, trabalhando sempre com a redução de danos.

Modalidade: AP

Temática: Prevenção

PREVENÇÃO DO USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS ENTRE 
ESCOLARES: UMA EXPERIÊNCIA COM ATIVIDADES LÚDICAS

Lorena Silveira Cardoso (Universidade Federal do Espirito Santo), Cíntia Lephaus Thomas 
(Universidade Federal do Espirito Santo), Camila Barcelos Vieira (Universidade Federal do
Espirito Santo), Marluce Miguel de Siqueira (Universidade Federal do Espirito Santo)

Palavras-chave: Saúde Do Adolescente; Transtornos Relacionados Ao Uso De 
Substâncias/prevenção E Controle; Ensino Fundamental; Saúde Mental

Dados epidemiológicos apresentados no IV Levantamento sobre o consumo de drogas

entre estudantes do 1º e 2º graus em 10 capitais brasileiras mostra que o uso na vida de

álcool gira em torno de 65 a 80,8 %, tabaco de 26,7 a 44,1 % e outras drogas de 19 a 30,5

%. Observa-se também uma experimentação precoce de álcool (10 a 12 anos) de 51,2;

tabaco de 11% e outras drogas de 11,7% [1]. Esse consumo cada vez mais cedo de droga

acaba por acarretar uma série de problemas que envolvem não só o jovem, como também

todos aqueles que mantém contato direto com eles - família, escola e comunidade. No

Brasil a prevalência da dependência do álcool está em torno de 11,2% e de tabaco 9,0%,

sendo que na região sudeste a prevalência é de 9,2% e 8,4%, respectivamente [2]. Somado

a isto, entre os anos de 2001 a 2005, o Espírito Santo registrou 7.563 casos de internações

psiquiátricas decorrentes do consumo de SPAs, sendo 1.042 casos no município de Vitória

[3].   Relato  de experiência  de acadêmicos  de enfermagem que objetiva  demonstrar  a

importância das ações preventivas ao uso de substâncias psicoativas. As atividades foram

realizadas com estudantes do ensino fundamental. O projeto envolveu jovens entre 11 e

16  anos  e  abordou  temas  como  drogas,  autoestima,  vulnerabilidade  e  protagonismo

juvenil. Desenvolveram-se durante 8 encontros atividades lúdicas de forma interdisciplinar.

Desenvolveram-se  oficinas,  dinâmicas  e  debates  que  visavam  fornecer  informações,

estimulando discussões e reflexões sobre os  aspectos relacionados ao uso de álcool  e



outras  drogas,  além  de  conscientizar  os  alunos  sobre  a  importância  de  serem

protagonistas  de  suas  vidas.  A  realização  desse  trabalho  propiciou  as  acadêmicas  de

enfermagem à oportunidade de estarem colocando em prática os seus conhecimentos

teóricos adquiridos na universidade, bem como, proporcionou satisfação em realizar tal

atividade  junto  á  escola.  Durante  o  desenvolvimento  desse  trabalho,  ficou  clara  a

importância e a competência da enfermagem ao desenvolver o seu papel na prevenção.

Entretanto,  trabalhos  realizados  com  adolescentes  envolvem  desafios  que  não  são

solucionados  á  curto  prazo.  A  literatura  traz  como  recomendação,  que  haja  mais

investimentos em projetos de prevenção do uso indevido de substâncias psicoativas e que

o  foco  permanece  no  jovem,  no  seu  protagonismo,  valorizando  sua  identidade  e

estimulando a sua autoestima. Nesse contexto, percebe-se que este projeto de prevenção

deu o primeiro passo em uma caminhada que envolve uma atuação interdisciplinar, uma

maior  integração  da  universidade  com  as  comunidades  populares  e  a  agregação  de

programas sociais que tratam o tema droga de uma forma diferenciada. Dando ênfase em

atividades que possam envolver os adolescentes e despertar neles mesmos,  uma visão

crítica de suas atitudes e o interesse em serem protagonistas de suas vidas.

Modalidade: AP

Temática: Políticas Públicas

ESCOLA DE REDUTORES DE DANOS E CONSULTÓRIO DE RUA: AÇÕES 
COMUNITÁRIAS EXTRAMUROS E HUMANIZADAS NA SAÚDE MENTAL 
EM BARBACENA

Felipe Carbonário, Fernanda Mendes da Silva, Hamana Santos de Almeida Ribeiro, Lúcia 
Helena Barbosa, Maria da Glória Moreira, Weslley Gouvêa de Oliveira, Adaílton Lopes da 
Silva, Fernando César Prudêncio, Juliana Borges, Lídia Vilela Ribeiro, Luciana Gonçalves 
de Souza, Simone Rosa Paulino da Fonseca, Kelly Cristine Guimarães

Palavras-chave: Redução De Danos; Qualidade De Vida; Consultório De Rua

Com o desenvolvimento do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack em todo o Brasil,

o Governo Federal iniciou em 2011 várias chamadas de Projetos de Escolas de Redutores

de Danos como propostas de dispositivos do Sistema Único de Saúde. Junto a eles foram

credenciados também as Equipes de Consultório de Rua, surgidas no fim da década de

1990 na Bahia. Tais projetos almejavam ir ao território do usuário, ao contrário das práticas

até  então  estabelecidas.  A  cidade  de  Barbacena,  conhecida  historicamente  pelo

tratamento  segregador  institucional  psiquiátrico  foi  uma  das  três  cidades  mineiras



contempladas  com  os  projetos  no  ano  de  2011.  Tais  projetos  têm  como  objetivo  em

comum ter equipes capacitadas que atuem como multiplicadores de práticas e ações que

reduzam  fatores  de  vulnerabilidade  social  e  aumentem  fatores  de  Qualidade  de  vida

destas  populações  de  risco.  A  filosofia  destas  práticas  está  pautada  na  aproximação

comunitária,  na  formação  de  vínculo  com  os  membros  das  áreas  vulneráveis  e  na

orientação aos usuários que ali buscam o serviço das equipes. Basta lembrar que reduzir

danos  está  para  além  de  prevenir  o  uso  abusivo  de  substâncias  psicoativas;  Está  em

mostrar possibilidades a essas pessoas, que ali buscam uma escuta sem julgamentos, um

conselho  ainda  não  dado,  um  despertar  para  a  busca  de  um  tratamento  ou  simples

informações  que  interferem  na  qualidade  de  suas  vidas.  Os  projetos  se  pautam  na

dignidade humana, o respeito pelas escolhas e a responsabilização pela liberdade. Nossas

equipes, que trabalham hoje de forma integradas, somam 13 profissionais (Coordenador,

Apoiador  Técnico,  Enfermeiras,  Psicólogos  e  Redutores  de  Danos).  As  atividades  se

iniciaram em Outubro de 2011 e já  acompanharam várias comunidades vulneráveis  no

município,  tanto  no  campo  territorial  como  a  população  carcerária,  estudantes,

profissionais do sexo e moradores de rua. Todas estas populações tiveram orientações e

sofreram intervenções de acordo com suas próprias demandas. A Escola de Redução de

Danos também realizou atividades educativas intersetoriais,  capacitando as  equipes de

Estratégia  Saúde  da  Família  (ESF),  membros  de  pastorais,  líderes  comunitários  e  da

comunidade  escolar.  Neste  período  foram  contabilizadas  em  média  as  seguintes

intervenções:  Escuta  e  Atendimento  (40,1%);  Cadastros  para  Participação  Ativa  nos

Projetos  (11,29%);  Capacitações  Gerais  (17,88%);  Encaminhamentos  para  CAPS  AD

(2,82%); Atividades Educativas na Comunidade (2,82%); Encaminhamentos para Hospital

Geral  (1,88%);  Procedimentos  Básicos  de  Enfermagem  (5,64%);  Visitas  Domiciliares

(3,76%);  Visitas  Institucionais  (9,41%);  Encaminhamentos  para  Ambulatório/ESF  (0,94);

Ações Sociais (0,94%); Encaminhamentos para o Centro de Aconselhamento e Testagem

(0,94%) e Encaminhamentos para o Serviço Social da Prefeitura (1,88%). Diante mesmo de

dados aqui não quantificáveis, a ideia nuclear é disseminar o assunto em todos os setores

da sociedade de forma que o usuário de substâncias psicoativas possa ser visto e tratado

da forma que melhor lhe compete: como humano.

Modalidade: AP

Temática: Prevenção



PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE: A UTILIZAÇÃO DO LÚDICO NA 
TEMÁTICA ÁLCOOL E DROGAS COM CRIANÇAS PRÉ-ESCOLARES NA 
CIDADE DE JUIZ DE FORA

Michele Nakahara Melo (Relator e Autor Principal /Acadêmico de Enfermagem  - 
Faculdade de Enfermagem/CCS/ Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF), Ana 
Carolina de Oliveira Jerônymo (Co-autor/ Acadêmicas de Enfermagem  - Faculdade de 
Enfermagem/CCS/ Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF), Aline Aparecida Assis 
(Co-autor/ Acadêmicas de Enfermagem  - Faculdade de Enfermagem/CCS/ Universidade 
Federal de Juiz de Fora – UFJF), Andréa Lima Knop (Co-autor/ Acadêmicas de 
Enfermagem  - Faculdade de Enfermagem/CCS/ Universidade Federal de Juiz de Fora – 
UFJF), Anna Karla Nascimento Lima (Co-autor/ Acadêmicas de Enfermagem  - Faculdade 
de Enfermagem/CCS/ Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF), Caroline Silva 
Campos (Co-autor/ Acadêmicas de Enfermagem  - Faculdade de Enfermagem/CCS/ 
Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF), Guilherme Osni Felipe de Albuquerque 
Monteiro (Co-autor/ Acadêmicas de Enfermagem  - Faculdade de Enfermagem/CCS/ 
Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF), Lorena Andrade Teixeira (Co-autor/ 
Acadêmicas de Enfermagem  - Faculdade de Enfermagem/CCS/ Universidade Federal de 
Juiz de Fora – UFJF), Patrícia Ignácio Dias Libânio (Co-autor/ Acadêmicas de Enfermagem 
- Faculdade de Enfermagem/CCS/ Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF), Tamyres 
Neves e Silva (Co-autor/ Acadêmicas de Enfermagem  - Faculdade de Enfermagem/CCS/ 
Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF), Elita Scio (Professora Associada e 
Orientadora de Extensão Universitária - Departamento de Bioquímica/ ICB/ Universidade
Federal de Juiz de Fora – UFJF)

Palavras-chave: Educação Em Saúde; Promoção Da Saúde; Drogas

Introdução: A promoção da saúde é definida por processo de capacitação, com a finalidade

de  melhoria  da  qualidade  de  vida  e  saúde  [1].  É  constituída  por  ações  educativas

planejadas em acordo com o contexto de vida da população alvo, por ter relação direta

com  o  ambiente  social.  É  a  combinação  de  atitudes  e  experiências  de  aprendizagem

objetivando o conhecimento sobre a saúde e as condições que a afetam [2]. Uma ação

antecipada a fim de interceptar ou anular a evolução dos acontecimentos, evitando danos

mediante cuidados físicos, emocionais e sociais [3]. Atividades educativas no construir do

comportamento infantil causam impactos na sociedade a curto e longo prazo. Hábitos de

saúde  são  formados  precocemente  e  crianças  devem  ser  encorajadas  a  desenvolver

práticas saudáveis. Por meio do lúdico isto se torna agradável e elas podem desenvolver

alguns potenciais como, atenção, imitação, memória, reflexão, construindo sua identidade

e  autonomia.  A  palavra  lúdico  vem  de  “ludus”  e  significa  “brincar[4].  É  um  meio  de

comunicação entre  os  profissionais  e  a  criança  capaz  de promover  o  desenvolvimento

físico, psicológico, social e moral [5]. Com base nesses aspectos e mediante contexto no

qual está inserido o projeto “Brincando e Aprendendo Saúde”, constituído por acadêmicos



de enfermagem, abordou-se a temática álcool e drogas em encontro de educação para a

saúde em uma região de alto índice de abuso de psicotrópicos. Os profissionais devem ter

conhecimento do que está estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente [6], bem

como dos fatores de risco envolvidos no prejuízo do desenvolvimento infantil, para intervir

de forma precisa. A assistência à crianças de famílias afetadas pela dependência química

deve  ter  foco  na  prevenção,  uma  vez  que  filhos  de  dependentes  químicos  podem

desenvolver timidez e sentimento de inferioridade, depressão, conflito familiar, carência

afetiva,  dentre  outros  [7].  Objetivo:  Trabalhar  o  tema  álcool  e  drogas  com  crianças

pré-escolares de uma escola pública em Juiz de Fora. Método: Esta temática foi abordada

por meio de atividades lúdicas, utilizando-se teatro de fantoches e expondo as possíveis

consequências aos usuários e sua família. Resultados: Houve expressiva participação, o que

pôde  ser  observado  por  relatos  verbais  das  crianças  e  evidenciado  pelo  relato  da

experiência  dos  acadêmicos.  Percebeu-se  que  a  problemática  está  muito  presente  no

cotidiano destas crianças, desencadeando problemas que atingem todos ao seu entorno e

fator de risco ao seu desenvolvimento. A maioria das crianças expressaram saber que uso

de tais substâncias é prejudicial à saúde e que é quase unânime o uso destas por alguém

próximo.  Conclusão:  É  nosso  dever  enquanto  profissional  da  saúde  e  educador  inserir

informações sobre os prejuízos do uso de álcool e drogas à saúde, visto que é nessa faixa

etária que se adquire conceitos e hábitos que perduram por toda a vida.

Modalidade: AP

Temática: Tratamento

GRUPO TERAPÊUTICO COMO FACILITADOR DA AMPLIAÇÃO DE 
RECURSOS INTERNOS DA PESSOA EM TRATAMENTO PARA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA: CAMPO GRUPAL E MANEJOS

Andréa Marques Leão Doescher, Andreza Marques de Castro Leão (UNESP), Luciana 
Teixeira dos Santos Massaro, Alexssander de Oliveira

Palavras-chave: Dependência Química; Grupo Terapêutico; Ampliação De Recursos 
Internos

O homem é essencialmente um ser socialmente grupal, e é inegável a importância dos

grupos na estruturação do psiquismo do indivíduo e na singularização deste. É através dos

grupos e da participação nestes que o indivíduo desenvolve sentimentos e gestos de ser

um como os demais, isto é, de ser um humano. No tocante a definição de um grupo, este



pode  ser  compreendido  como  um  conjunto  de  pessoas  movidas  por  necessidades

semelhantes,  reunidas  em  torno  de  uma  tarefa  específica  e  com  um  objetivo  mútuo.

Dentre os vários tipos existentes,  os grupos Terapêuticos,  cuja  finalidade é auxiliar  as

pessoas  a  refletirem e  encontrarem  soluções  a  seus  problemas  e  a  lidarem  com suas

questões existenciais,  são indicados no tratamento da Dependência Química (DQ).  Tais

grupos favorecem interações entre as pessoas em tratamento para DQ  nas quais elas

tanto aprendem como também são sujeitos do saber e, em conseqüência, possibilitam o

crescimento emocional  destes.  A DQ é uma doença que afeta  de forma expressiva os

relacionamentos interpessoais da pessoa acometida por esta, bem como empobrece o seu

repertório para lidar com as adversidades da vida. Neste sentido, este trabalho, que é um

relato  de  experiência,  através  de  alguns  fragmentos  dos  discursos  de  sessões  de

participantes  de  um  grupo  terapêutico  atendidos  numa  Comunidade  Terapêutica  do

interior  do estado de São Paulo,  visa refletir  sobre a função de continente,  galeria  de

espelhos e a ressonância grupal como facilitadores da ampliação dos recursos internos de

pessoas em tratamento para DQ para lidar com o outro e com os desafios do cotidiano. Os

sujeitos participantes, no total de 21, são do gênero masculino, com idades entre 18 e 54

anos, e em tratamento para a DQ na modalidade de internação. Os encontros grupais são

semanais, com duração de três horas, conduzidos por uma psicóloga e dois estagiários de

Psicologia.  Os  conteúdos  trazidos  aos  encontros  grupais  pelos  participantes,  além  de

ressoarem nestes, possibilitam que uns se vejam nos outros, tal como se estivessem numa

galeria  de  espelho,  o  que  promove  conforto  emocional,  sentimentos  de  esperança  e

otimismo  e  mudanças.  Destaca  ainda  a  importância  do  terapeuta  em  desempenhar  a

função de continente - conter a carga projetiva, decodificá-las, transformar os significados

patogênicos  destas,  e  devolvê-las  de  forma  desintoxicada,  ressignificada  e  em  doses

apropriadas aos participantes. Os resultados alcançados neste trabalho, apontam que um

grupo terapêutico pode propiciar  um (a)efetivo espaço para o acolhimento,  reflexão e

promoção de crescimento emocional da pessoa em tratamento para a DQ.

Modalidade: AP

Temática: Alcoolismo

O RENASCER DE UMA VIDA (LIVRO EM TEXTO E BRAILLE)

Rogério Ribeiro de Castro (PEMSE - Pólo de Evolução de Medida Socioeducativa)

Palavras-chave: Adolescência; Violência; Drogas



Introdução:  Este  trabalho  enfatiza  sobre  um  livro  em  texto  e  Braille  que  é  uma

autobiografia. É a história do próprio autor, no qual dividiu o relato em duas fases: Antes e

depois  do  acidente  na  linha  férrea.  Antes:  Era  alcoólatra  e,  como  funkeiro,  vivia

envolvendo-se nas brigas de gangues. Era um viver dissoluto e sem domínio. Caminhava a

passos largos para a morte. O seu prazer estava em satisfazer a sua vontade. Sentia bem

na prática da violência, do vandalismo e de atos de consequências desastrosas. Depois: Ao

acordar do coma do atropelamento, ainda no hospital, sentiu que algo havia mudado. Teve

vontade de libertar-se dos vícios e da leviandade. Tomado pela consciência de que o estar

vivo  era  o  nascimento  de  uma  nova  vida,  declarou  ter  Nascido  de  Novo.  Buscou

conhecimento do que se passara com ele e sentiu que uma força nova surgiu em sua vida.

Concentrou  em  Autoridade  e  Domínio  próprio.  Despertou  nele  vigília  suficiente  de

dominar  seus  desejos  e  sua  própria  vontade.  E  assim,  iniciou  a  reconstrução  e  a

estruturação do Novo Homem, capaz de resistir os embalos do mundanismo e do vale da

violência. Contudo, hoje ele volta aos antigos antros da baderna para ajudar e orientar a

juventude, na busca de uma experiência semelhante à sua. Enfatiza relatos de experiência

profissional  do autor que trabalha com adolescente em conflito com a lei  e estão em

cumprimento de Medida Socioeducatica de Internação, e atualmente exerce a função de

psicólogo na medida  Semiliberdade ambas de Juiz de Fora. Objetivos: Apresentação do

livro de autobiografia "O renascer de uma vida em Braille e texto"; Esboçar os relatos de

experiência profissional do autor. Metodologia: Partindo do pressuposto que este trabalho

é enfatizado na autobiografia, O renascer de uma vida em texto e Braille publicado em

2013.  Relatos  de  experiência  de trabalho com  a  psicologia  clinica  com pacientes  com

dependência  química.  Psicólogo do Centro  Sócioeducativo  de  Juiz  De Fora  de  2008  a

2012, e atualmente exercendo a função de psicólogo no PEMSE – (Pólo de Evolução de

Medida  Socioeducativo),  instituições  que  atende  adolescentes  em  conflito  com  a  lei

cumprindo Medida Socioeducativa de Internação e de Semiliberdade de acordo com o

SINASE e o ECA. Cconclusão: Conclui-se que a droga agrega os adolescentes pelo amor e

pelo ódio. Agregados deixam de ser sujeitos e passam a fazer parte de uma força coletiva

que destrói e que pode ser destruída a qualquer momento. O exaltar da superioridade do

individuo é demonstrado na manifestação da agressividade sobre a forma de violência.

Diante desses resultados é um dos desencadeadores da violência urbana, uma violência

pela violência, sem ideal, a morte assusta, entretanto não horroriza mais, fazendo parte do

cotidiano das pessoas. Não se pode desistir, nem ficar paralisado diante desses resultados.

Algo  precisa  ser  feito  para  que  os  adolescentes  possam  usar  a  agressividade  sem  a



violência e banir a crueldade de seus atos em busca de ideais mais produtivos.

Modalidade: AP

Temática: Políticas Públicas

CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA: CAPACITAÇÃO PARA A 
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL!

Denis da Silva Moreira (Universidade Federal de Alfenas- UNIFAL-MG), Erika de Cássia 
Lopes Chaves (Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG), Cristiane da Silva Marciano
Grasselli (Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG), Roberta de Paiva Silva 
(Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG), Tamires Cristine Amorim de Lima 
(Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG)

Palavras-chave: Capacitação Profissional; Saúde; Crack E Outras Drogas

O Centro Regional de Referência, implantado em 2011, na UNIFAL-MG (CREFAL) participa

ativamente na resolução dos desafios impostos pela problemática do uso de crack e outras

drogas. O CREFAL tem como objetivo suprir a carência de profissionais qualificados para

responder às demandas sociais  e  de saúde das pessoas que vivenciam o contexto das

drogas.  Metodologia:  para a efetiva capacitação dos profissionais  foi  estabelecido uma

parceria com o Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Região dos Lagos do

Sul de Minas Gerais – CISLAGOS que possui uma área de abrangência de 28 municípios e

compreende  uma  população  de  516.139  habitantes.  Cada  Curso  foi  realizado  na

modalidade presencial e teve uma carga horária específica a fim de atender uma formação

abrangente, crítica, reflexiva e com competências técnicas para o profissional atuar frente

a  problemática  das  drogas.  Resultados:  foram  realizados  três  cursos  de  capacitação,

qualificando  cerca  de  182  profissionais  da  rede  SUS  e  SUAS,  nos  diferentes  níveis  de

atenção à saúde de várias áreas do conhecimento e campos de atuação com usuários de

crack e outras drogas. No que tange a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão

o CREFAL apoia o Projeto de Extensão Crescendo Consciente e também contribui para a

elaboração  de  projetos  de  pesquisas  que  investiguem  a  prevalência  do  consumo  de

psicotrópicos  nos  seguimentos  (alunos,  técnicos  e  professores)  da  comunidade

universitária  (UNIFAL-MG),  com  vista  a  criação  de  programas  educativos  preventivos

específicos para essa comunidade. A fim de proporcionar uma maior visibilidade ao Centro

de  Referência  foram  realizados  dois  Fóruns  de  Discussão:  reflexões  e  estratégias  de

enfrentamento; O CREFAL, em parceria com a Prefeitura Municipal de Alfenas, Conselho

Regional de Saúde, organizou a I Conferência Regional sobre Drogas, com a participação



de representantes da Comissão Especial de Políticas Públicas sobre Drogas da Câmara dos

Deputados. Conclusão: a implantação do CREFAL contribui para atender as necessidades

prementes dos municípios – capacitar profissionais com senso crítico e reflexivo, com a

formação  para  serem   agentes  de  transformação  de  sua  prática  social,  com   ações

orientadas para a prevenção, promoção da saúde, redução dos riscos e danos associados

ao consumo de drogas; pautados nos preceitos e  diretrizes propostos pela política pública

que institui o Plano Integrado de Enfrentamento do crack e outras drogas.

Modalidade: AP

Temática: Substâncias Psicoativas

O QUE QUER UM DEPENDENTE? - " UM GOZO QUE VALE MAIS QUE A 
VIDA!"

Maria Charbel Libório Ribeiro (Programa Germinar - Prevenção, Terapia e Pesquisa em 
Dependências) e ( CAPS I Dr. Gustavo Pinheiro em São Sebastião do Passé - Bahia)

Palavras-chave: Dependência  Drogas; Teoria Dos Trilhamentos; Aderência À Drogas; 
Toxicomania.

Tentar  avançar  na  compreensão  da  aderência  incondicional  do  indivíduo  á  droga,

colocando-se  numa  condição  de  assujeitamento  (ou  suposto  assujeitamento)  frente  à

substancia  que  o  realiza  e  o  destrói,  constitui  o  foco  deste  trabalho.  Adotando

prioritariamente textos psicanalíticos, e considerando  inclusive a Teoria dos Trilhamentos

sem,  contudo,  restringir-se  a  estes,  a  autora  investe  na  literatura  e  na  prática  clínica

realizadas em instituições públicas (modelo ambulatorial e CAPS) e privadas  comunidade

terapêutica),  no  intuito  de  possibilitar  uma  leitura  do  fenômeno  referente  à  estreita

relação  que  se  inscreve  e/  ou  estabelece  entre  o  objeto  droga  e  o  sujeito.  Este,nem

sempre sujeito do inconsciente. Uma questão que se apresenta é pensar sobre até que

ponto, este indivíduo que tenta  responder  à contemporaneidade, numa intensificação do

individualismo, com o sistemático  questionamento da lei decide,  em algum momento,

abrir mão de si para eleger o objeto à condição de supremacia ou melhor, “tornar-se” este

objeto que o identifica. Um individuo que se faz numa lei própria onde a interdição parece

inexistir. Mantém-se em uso abusivo até a exaustão e só aí, busca outra possibilidade: por

não mais conseguir viver com a droga e não cogitar viver sem ela, este indivíduo, se insinua

para  ascender  à  condição de sujeito.  Entendendo esta  clínica  em sua complexidade,  a

autora  reporta-se  ao  texto  de  Cogus  [1]  que afirma “o  toxicômano  faz  a  droga”  para

questionar  e  propor:  “  o  toxicômano  faz-se  na  droga”.  Portanto,  é  possível  abrir  mão



daquilo  que,  mesmo momentaneamente,  atende à suposta  estruturação do sujeito?  O

trabalho  investe  em  refletir  sobre  a  escolha  incondicional  que  o  indivíduo  realiza

repetidamente, até em fadiga, exaustão ou em determinação de não mais fazer uso de

uma substância, no momento da fissura, nada mais existe além daquilo que aquieta sua

angústia.  Onde se  inicia  esta  relação de dependência?   O que a  mantém? Assim,  este

estudo que traz a eficácia da droga na função significante, investe na compreensão desta

aderência do sujeito a “algo” que o coloca na condição de vida e de morte, apontando para

a confirmação da existência de um amor entre essas duas condições:  VIDA MORTE!

Modalidade: AP

Temática: Tabagismo

A EXPERIÊNCIA DE CONTROLE DO TABAGISMO EM UNIDADE DE 
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA EXPERIÊNCIA DE RESIDENTES DE 
MEDICINA, ENFERMAGEM E SERVIÇO SOCIAL

Kristiane de Castro Duque ( Enfermeira preceptora da residência vinculada à 
Universidade Federal de Juiz de Fora), Meyriland Dias de Amorim Friaça ( Assistente 
Social preceptora da residência vinculada à Universidade Federal de Juiz de Fora), Priscila
Fernandes Mendes de Mello ( Residente de Serviço Social vinculada à Universidade 
Federal de Juiz de Fora), Thaís de Araújo Silveira Quaresma ( Residente de Medicina 
vinculada à Universidade Federal de Juiz de Fora), Nádia Barboza Santana (Residente em 
Enfermagem  vinculada à Universidade Federal de Juiz de Fora)

Palavras-chave: Tabagismo; Educação Em Saúde; Unidade Básica De Saúde

Este relato é produto da experiência de um trabalho desenvolvido por Assistentes Sociais,

Enfermeiros e Médicos do Programa de Residência em Saúde da Família da Universidade

Federal de Juiz de Fora, através da vivência de um grupo educativo de combate ao tabaco

atendendo usuários fumantes moradores da área adstrita de uma Unidade de Atenção

Primária à Saúde -UAPS durante o período de maio de 2012 à janeiro de 2013.Objetivos:

Estimular a promoção e o apoio à cessação do fumo; trabalhar medidas de prevenção ao

câncer  intensificado  pelo  uso  do  tabaco  e  reduzir  o  número  de  tabagistas  em  nossa

região.Metodologia: A UAPS em concordância com o Programa Nacional de Controle do

Tabagismo (PNCT)  realizou capacitações das  suas  equipes pela  Secretaria  Municipal  da

Saúde e Educação desenvolvendo em sua região o grupo de apoio ao fumante seguindo a

estrutura  proposta  pelo  programa.   Durante  todas  as  sessões  fomos embasados  pelo

manual  do  coordenador  trabalhando  a  abordagem  cognitiva-comportamental



demonstrada pelo programa. Além dos aconselhamentos e apoio da equipe, o MS também

disponibilizou manuais  do participante,  auxilio  farmacológico (adesivos transdérmicos e

gomas  de  mascar)  e  antidepressivos.Durante  as  oficinas  procuramos  trabalhar  com

técnicas de dinâmicas de grupo que propiciaram o entrosamento, vínculo e apoio entre os

participantes do grupo.A cada encontro propusemos vídeos de famosos que conseguiram

largar  o  vício,  sendo  este  um  importante  instrumento  motivador  na  luta  contra  o

tabaco.Vale ressaltar ainda que não ficamos presos somente ao manual do coordenador,

sendo  este  apenas  um  instrumento  norteador  do  grupo,  a  cada  sessão  surgiam

importantes temas de interesse dos participantes do grupo como: alimentação saudável,

obesidade, automedicação, ansiedade, Hipertensão Arterial e  Cânceres que eram melhor

trabalhados nas sessões seguintes. Resultados:O grupo foi composto por 16 participantes,

10  mulheres  e  6  homens.A  faixa  etária  variou  entre  36  a  71  anos  com  apenas  um

adolescente  de  16  anos.O  grupo  foi  finalizado  com  11  pessoas  que  conseguiram

abandonar  o  vício,  sendo  3  homens  e  8  mulheres.O  restante,  5  participantes,

abandonaram o grupo.Conclusão:Evidenciou-se maior interesse e motivação das mulheres

em  parar  de  fumar,  seja  por  questões  de  saúde,  estética  ou  financeiras.Apesar  das

dificuldades de alguns em compreender os temas, procuramos sempre estabelecer uma

linguagem  comum  à  todos  para  melhor  entrosamento  do  grupo.Foi  evidenciado  uma

grande preocupação em relação ao ganho de peso, sendo este ponto fundamental para

introduzirmos o tema: alimentação saudável.Outro fator importante levantado durante as

sessões foi a relação do fumante com a família, principalmente na figura dos filhos, que

sentiam  nojo  e  vergonha  dos  pais  que  fumavam.O  grupo  em  estudo  obteve  ótimos

resultados com 68,7% dos participantes que realmente conseguiram parar de fumar.Esses

dados nos motivam a trabalhar  com a promoção, prevenção, recuperação e manutenção

da saúde.

Modalidade: AP

Temática: Família

UM ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE A CODEPENDÊNCIA E 
AUTOESTIMA EM FAMILIARES DE USUÁRIOS PROBLEMÁTICOS DE 
DROGAS QUE FREQUENTAM GRUPOS DE MÚTUA-AJUDA DO 
AMOR-EXIGENTE

JOAO FRANCISCO DE SOUZA DUARTE (Amor Exigente)



Palavras-chave: Autoajuda; Codependência; Benefícios

Este  trabalho  foi  realizado  no  grupo  Amor-Exigente,  Grupos  de  Mutua  Ajuda,  com

resultados  iniciais  de  pesquisa  de  campo.  Pesquisando  artigos  disponíveis  no  Google

acadêmico encontramos referências de vários estudos já realizados sobre o uso de grupos

de  pares  em  situação  de  mutua-ajuda  para  usuários  problemáticos  de  drogas  ou

dependentes  químicos.  Realizamos  uma  pesquisa  inicial  sobre  o  uso  deste  mesmo

dispositivo  para  os  familiares,  denominados  codependentes,  e  encontramos  algumas

abordagens  com  grupos  AlAnon  e  NarAnon.  Não  desconsiderando  as  abordagens

psicoterápicas  em  uso  para  intervenções  na  família,  no  curso  das  questões  de

comportamento e disfunções de relacionamento, acompanhamos o trabalho de grupos do

Amor-Exigente  e  percebemos  que  uma  série  de  comportamentos,  caracterizados  na

literatura  como de codependência,  tais  como cuidar  do outro  negligenciando  ao  auto

cuidado  e  organização  pessoal,  viriam  mitigados  em  familiares  que  diligentemente

acorriam  às  reuniões  com  regularidade.  Inclinados  a  investigar  melhor  tal  fenômeno

propusemos este projeto. A codependencia se caracteriza por uma incapacidade prática,

com  origens  emocionais  e  afetivas,  que  implica  em  resistir  à  modificação  de

comportamentos disfuncionais com e através de elaborações racionais de uma suposta

capacidade  de  controlar  e  sujeitar  outras  pessoas;  apesar  disto  não  se  concretizar  e

resultar em prejuízos físicos e transtornos psicológicos em si mesmo, relacionados à auto

estima, ao comportamento social e à integridade do senso de identidade. Escolhemos a

utilização de um inventario de traços de Codependência e de uma escala de auto-estima

de  utilização  livre  para  avaliar  estes  indicadores.  Objetivo:  Estudo  exploratório  para

verificar  as  possibilidades  de  um  estudo  mais  profundo  de  avaliação  dos  benefícios

terapêuticos  do  dispositivo  grupo  de  mutua  ajuda.  Metodologia:  durante  o  período

pesquisado – junho a dezembro de 2012 - frequentadores do grupo foram convidados a

participar  deste  estudo,  sendo  que  nove  deles  consentiram  em  sua  participação,

sendo-lhes orientado responder aos dois  instrumentos de forma individual  –  o critério

utilizado na abordagem foi o de ter participado de pelo menos quatro reuniões que são

semanais.  Com o intervalor  de oito  semanas,  repetimos  a  aplicação  dos instrumentos.

Realizamos a abordagem em dois grupos tradicionais que oferecem o serviço na cidade de

Belo  Horizonte.  Conclusão  e  comentários  finais:  Não  encontramos  na  literatura  e  na

Internet estudo similar documentado. Seria proveitoso considerar outras variáveis como

dados sociais, número de participação em reuniões e adesão à metodologia sugerida. Os

dados sugerem que as alterações nos escores no intervalo de frequência superior a dez



reuniões são significativos mas, devem ser comparados com algum grupo de controle. A

fase exploratória indicou razoabilidade para estudo com maior rigor acadêmico. 

Modalidade: AP

Temática: Políticas Públicas

A EXPERIÊNCIA EM PERSPECTIVA – EDUCAÇÃO E SATISFAÇÃO CRR 
SOROCABA

Adriana Rosmaninho Caldeira de Oliveira ( Universidade Federal de São Carlos), Simone 
Peixoto Conejo (PUC/SP -Pontifícia Universidade Católica de São Paulo)

Palavras-chave: Educação Permanente; Metodologias Ativas; CRR

Em 2010 diferentes profissionais de diferentes áreas investiram em um projeto. Mais que

em  um  projeto  governamental  investimos  em  um  projeto  no  qual  acreditávamos.

Contamos  com  pessoas  das  áreas  da  Psicologia,  Enfermagem,  Serviço  Social,  Terapia

Ocupacional, Medicina e Farmácia. Pesquisadores, professores, especialistas, profissionais

experientes,  colaboradores de universidades diferentes,  de entidades municipais  e não

governamentais.  Pessoas  acostumadas  às  construções  e  dificuldades  que  envolvem  o

cotidiano de muitos trabalhadores em nosso país. Nosso primeiro desafio foi concorrer

com  outras  universidades.  O  CRR-Sorocaba  foi  nosso  fruto.  Ele  é  um  dos  49  Centros

Regionais de Referência brasileiros de formação permanente, aprovados pela Secretaria

Nacional  de Políticas sobre Drogas,  para suporte às demais ações previstas pelo Plano

Integrado de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas,  lançado pelo Governo Federal.

Nosso projeto, desenvolvido no campus Sorocaba da Universidade Federal de São Carlos,

visa à formação e aprimoramento técnico de profissionais que atuam nas redes de atenção

integral  à  saúde  e  de  assistência  social  a  usuários  de  crack  e  outras  drogas  e  seus

familiares. Tem ênfase em estratégias de prevenção e tratamento. Os primeiros cursos,

gratuitos  e  com  atividades  presenciais,  foram  realizados  durante  2012.  Foram  quatro

cursos distintos com públicos diferentes, voltados a médicos atuantes em Estratégias da

Saúde da Família, Núcleos de Assistência à Saúde da Família e Unidades Básica de Saúde;

profissionais  de  nível  superior  atuantes  nos  Hospitais  Gerais  e  Pronto  Atendimento;

agentes comunitários de saúde e redutores de danos, agentes sociais e profissionais que

atuam nos Consultórios de Rua e; profissionais das redes SUS e SUAS. Outro desafio era

organizar um curso que valorizasse experiências anteriores, práticas, teóricas, profissionais

e  cotidianas.  Focamos  na  Andragogia.  Discutimos  e  aprendemos  juntos.  Oferecemos



cursos  baseados  em  metodologias  ativas,  em  especial  a  Aprendizagem  Baseada  em

Problemas  (ABP),  o  que  exigiu  envolvimento  e  uma  postura  ativa  de  todos.  Isso  nos

permitiu o exercício  de uma atividade útil  para as práticas de trabalho e cidadania  de

nossos  educandos.  Frustrações,  conquistas,  angústias,  pesquisas,  possibilidades  e

conhecimento  cada  elemento  trazido  recebeu  espaço  e  utilidade  no  processo  de

aprendizagem. Aliás,  aqui  a  aprendizagem também passou pelo cuidado.  As avaliações

constantes envolviam educandos, tutores, coordenadores, equipe de apoio, os grupos, a

metodologia e a funcionalidade geral do projeto, “todos avaliavam todos e tudo”, além de

nos permitir alguns ajustes durante a trajetória e outros para futuras turmas, confirmou o

quanto apreendemos. Conexões como a de nossa equipe foram reproduzidas nos grupos

de aprendizagem e em redes de atendimento e cuidado. Deste modo, percebemos que,

nesse processo de aprendizagem, independente das ocupações,  fomos todos cidadãos

críticos, criativos e cuidantes.
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Modalidade: P

Temática: Alcoolismo

PERFIL DAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ DE UMA INSTITUIÇÃO 
PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO

Riany Moura Rocha Brites -  (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Ângela Maria 
Mendes de Abreu (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Palavras-chave: Aposentadoria; Alcoolismo; Saúde Do Trabalhador

Este estudo teve como objetivos: levantar a prevalência da aposentadoria por invalidez

dos  servidores  da  Universidade  no  período  de  2001  a  2010.  Descrever  o  perfil

sociodemográfico  e  ocupacional  dessa  população  aposentada  por  invalidez  pelo

alcoolismo  de  2001  a  2010.  Determinar  a  instituição  com  maior  prevalência  de

aposentadoria  por  invalidez  pelo  alcoolismo.  Trata-se  de  um  estudo  epidemiológico

descritivo.  Os  dados  foram  coletados  de  agosto  a  setembro  de  2011,  no  Serviço  de

Atendimento ao Trabalhador de uma universidade, por meio de levantamento dos dados

dos livros das aposentadorias por invalidez referente ao período de janeiro de 2000 a

dezembro de 2010. Foram coletados os dados demográficos (idade, sexo, local de trabalho

e função) e ocupacionais (cargo e unidade) e os códigos internacionais de doenças (CID)

que determinaram as aposentadorias. A população foi de 556 servidores, sendo que 10%

se  aposentaram  pelo  alcoolismo.  Os  dados  foram  processados  eletronicamente  no

programa excel e analisados no EPI INFO (versão 3.5.1). A média de aposentados foi de

3,97, ou seja, quatro servidores foram aposentados por invalidez a cada 1000 servidores

ativos. Foi identificado uma diferença significativa de gênero quanto à morbidade, sendo

maior entre as mulheres 57%, em relação a situação conjugal foi identificado que 49%

eram  casados,.  Destaca-se  a  magnitude  dos  casos  de  aposentadoria  por  transtornos

mentais (25,7%) como primeira causa de invalidez para ambos os sexos, sendo que 29,8%

eram mulheres e 20,3% eram homens. Seguido das seguintes doenças: 15,6% neoplasias

malignas,  14,6%  aparelho  circulatório  e  14%  osteomusculares.  As  auxiliares  de

enfermagem (9,5%)  e  os  assistentes  administrativos  (8,6%)  são os  cargos que mais  se

aposentaram por invalidez no período. Com relação ao alcoolismo, os cargos que mais se

aposentaram foram: os pedreiros (16,1%), seguido dos auxiliares administrativos (7,1%) e

os serventes de limpeza (7,1%) que aposentaram por invalidez pelo alcoolismo no período

analisado.  Os homens (84%) se aposentam mais que as mulheres.  A unidade que teve

maior percentual de aposentadoria pelo alcoolismo foi o hospital universitário, podendo



ser justificado pelo maior efetivo de servidor. Podemos observar que houve uma escassez

de trabalhos científicos sobre o tema proposto conforme revisão bibliográfica e o intuito

foi  que  este  subsidie  os  gestores  das  unidades,  a  divisão  saúde  do  trabalhador  e

principalmente,  a  realizar  ações  voltadas  para  a  promoção  da  saúde,  prevenção  de

consumo  abusivo  de  álcool  através  da  detecção  precoce  entre  os  servidores  públicos

federais, a fim de melhorar a qualidade de vida dos servidores no âmbito da família e do

trabalho e assim reduzir  as aposentadorias precoces pelo alcoolismo. O enfermeiro do

trabalho  contempla  as  ações  desenvolvidas  nos  programas  de  atenção  a  Saúde  do

trabalhador possibilitando o desenvolvimento de programas de redução do consumo de

álcool para o trabalhador.

Modalidade: AP

Temática: Crack

INTINERÁRIOS DO USO DE CRACK NA INTERLOCUÇÃO COM OS 
CONTEXTOS SOCIOCULTURAIS DE USO NA CONSTRUÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA DOS USUÁRIOS

Paulo Henrique Dias Quinderé (Universidade Estadual do Ceará), Maria Salete Bessa 
Jorge (Universidade Estadual do Ceará)

Palavras-chave: Aspectos Socioculturais; Usuários De Crack; Agravos À Saúde

O  uso  do  crack  tem  gerado  muita  discussão  na  sociedade,  principalmente no que diz

respeito  aos  potenciais  efeitos  danosos  desta  droga  no  organismo  humano  e  na

organização social. No entanto, se observa discursos falaciosos e midiáticos que reforçam

e  confundem  a  compreensão  deste  fenômeno,  além  de  um  conjunto  de  pesquisas

científicas  que  tem  reforçado  o  caráter  biologicista  dos  efeitos  fisicoquímicos  da

substancia como responsáveis pelos desdrobramentos da problemática do uso do crack.

Para isto, o estudo tem como objetivo discutir os itinerários do uso do crack e os seus

aspectos socioculturais  na construção da experiência dos usuários.  Trata-se um estudo

qualitativo  de  natureza  hermenêutica.  Foram  entrevistados  25  usuários  de  crack

acompanhados  por  dois  Caps-ad  e  cinco  Unidades  Básicas  de  Saúde  das  Secretarias

Executivas Regionais (SER) IV e V e 21 trabalhadores dos respectivos serviços do município

de  Fortaleza-Ce,  no  período  de  janeiro  de  2011  a  agosto  de  2012.  Utilizou-se  como

instrumentos  de  coleta  de  dados  a  entrevista  semi-estruturada  e  a  observação

participante com as anotações realizadas em diário de campo. Todas as entrevistas foram



gravadas  em  aparelho  digital  e  disponibilizado  o  áudio  aos  participantes  para  que

pudessem acrescentar ou suprimir os seus discursos. A pesquisa foi apreciada pelo Comitê

de Ética em Pesquisa da Universidade estadual o Ceará com o N. de protocolo: 115831290.

Os  resultados  demonstraram que o  consumo de crack se  dá mediante o  consumo de

outras  substâncias  psicoativas,  tanto  lícitas  quanto  ilícitas,  e  que  muitas  vezes  os

problemas advindos estão relacionados a outras substâncias e não somente ao crack. Além

disso,  os  agravos  à  saúde  advindos  do  uso  do  crack  estão  relacionados  às  formas  de

consumo desta droga, geralmente consumida em locais inóspitos, através de instrumentos

sujos, tais como latas encontradas no lixo. O uso concomitante de crack com maconha

(mesclado) tem se apresentado com um padrão menos compulsivo do que o uso do crack

na sua forma pura. Aspectos sociais também contribuem para impulsionar do uso do crack

como: a busca por novidade, a necessidade se sentir reconhecido socialmente por grupos

de referência e a busca por prazer. Portanto, conclui-se que a construção da experiência do

uso de crack não se dá somente no contato do usuário com os efeitos esperados da droga,

mas também a partir do sentido que estes usuários dão ao efeito experimentado. Além

disso,  os  significados  construídos  socialmente  entorno  da  substância,  ou  seja,  as

representações que uma determinada substância tem num sociedade é parte influente no

que o indivíduo vai experimentar em termos de efeitos, assim como também no que vai

construir o sentido deste uso.

Modalidade: P

Temática: Organização e avaliação de serviços

CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL/DROGAS: INSERÇÃO E 
PRÁTICAS DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM

Marina Nolli Bittencourt (Universidade de São Paulo), Divane de Vargas(Universidade de 
São Paulo), Anna Carolina Oliveira Silva(Universidade de São Paulo), Fernanda Mota 
Rocha(Universidade de São Paulo)

Palavras-chave: Enfermagem; Serviços Comunitários De Saúde Mental; Auxiliares De 
Enfermagem.

Introdução: Desde a o advento da Reforma Psiquiátrica, os profissionais de enfermagem

de nível médio compõem o quadro de trabalhadores nos Centros de Atenção Psicossocial

álcool e drogas, principal cenário para a atenção a saúde do dependente químico, sendo

assim, possuem grande participação nas práticas desenvolvidas nesses serviços. Objetivo:

Verificar  a  inserção  e  as  práticas  dos  profissionais  de  nível  médio  da  equipe  de



enfermagem  nos  CAPS  álcool  e  drogas.  Métodos:  Estudo  exploratório  de  cunho

qualitativo.  Os  dados  foram  coletados  por  meio  de  entrevista  semi-estruturada  numa

amostra  de  16  profissionais  de  enfermagem  de  nível  médio.  As  entrevistas  foram

gravadas,  transcritas  e  analisadas a  luz  do referencial  teórico  da Reforma Psiquiátrica.

Resultados:  Observou-se  que  esses  profissionais  inserem-se  de  maneira  efetiva  nas

atividades  dos  CAPS  ad,  sendo  comum  a  prática  de  atividades  extrafuncionais.  Como

fatores que dificultam sua inserção, observou-se a pouca capacitação para atuar junto ao

usuário desses serviços. Conclusão: Os profissionais de nível médio de enfermagem têm

contribuído efetivamente para consolidação da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Identificar

suas formas de trabalho fornece subsídios para reflexão sobre as estratégias possíveis que

visem  aprimorar  a  prática  desses  profissionais  nesses  cenários  de  prática,  norteando

futuras propostas educacionais e formativas para essa categoria profissional.

Modalidade: P

Temática: Políticas Públicas

OS IMPACTOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE REPRESSÃO ÀS DROGAS 
NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO

Marina de Macedo Diniz Morais Salgado (PUC Minas), Lívia Pires Guimarães (PUC Minas)

Palavras-chave: Políticas Públicas; Drogas; Sistema Prisional

Este trabalho teve como objetivo discutir os impactos das políticas de repressão às drogas

no sistema penitenciário nacional a fim de problematizar as políticas públicas vigentes e

refletir  sobre essas práticas,  bem como novas possibilidades de intervenções.  Para seu

desenvolvimento,  a  metodologia  utilizada  foi  a  revisão  da  literatura.  Este  estudo

possibilitou a analise dos discursos sobre as drogas, permitindo uma interpretação sobre

os interesses que permearam as políticas públicas voltadas para o sistema prisional nos

últimos anos. Verificou-se que as instituições prisionais foram utilizadas como espaços de

reclusão de excluídos de todos os meios, dentre estes os dependentes de drogas. Uma das

principais  causas  para  o  crescimento  da  população  carcerária  apontada  pelos  autores

estudados foi a política antidrogas, que preconizou a criminalização do uso de substâncias

psicoativas.  Na falta de estabelecimentos de saúde,  a  política repressiva foi  priorizada,

reforçando os estigmas em relação ao dependente químico, bem como o encarceramento

destes sujeitos. As legislações mais atuais sobre o tema evoluíram na construção de uma

prática de saúde mais adequada para o sistema penitenciário, ao mesmo tempo em que as



políticas repressivas começaram a entrar em declínio. O desafio atual é inserir o tema das

drogas na agenda da política de saúde do sistema penitenciário,  a fim de desconstruir

práticas  meramente punitivas e  potencializar  as ações que promovam o laço social  do

sujeito.  Em  sua  discussão  final,  o  trabalho  procurou  discorrer  sobre  os  reflexos  das

políticas  públicas  de repressão às  drogas no sistema penitenciário  nacional,  discutindo

como as ações de combate às substâncias ilícitas contribuíram para o inchaço das unidades

penitenciárias e reforçaram a marginalização do drogadicto. A trajetória da política sobre

drogas no Brasil  e no mundo apontou que a prisão do dependente químico foi o alvo

priorizado e, em segundo plano, ficaram as ações de saúde que visavam à prevenção e

recuperação aos agravos decorrentes do abuso e dependência de substâncias psicoativas.

A literatura destacou uma deficiência do sistema penitenciário na provisão dos serviços

adequados aos usuários de drogas,  discutindo o papel  do encarceramento na exclusão

desse grupo.

Modalidade: AP

Temática: Substâncias Psicoativas

MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM RELAÇÃO À 
AUTOESTIMA E USO DE DROGAS NUMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Jordana Luiza Gouvêa de Oliveira (Universidade de São Paulo), Jacqueline de Souza 
(Universidade de São Paulo), Lívia Alves dos Santos Macedo (Universidade de São Paulo)

Palavras-chave: Drogas; Autoestima; Mulheres; Apoio Social

Introdução: Os transtornos mentais consistem numa importante causa associada ao óbito

de mulheres,  principalmente os agravos relacionados ao uso de substâncias psicoativas

(álcool e tabaco), a falta ou perda de apoio social; crises pessoais ou vergonha; e falta de

tratamento psiquiátrico ativo e mantido. Os transtornos psiquiátricos na comunidade são

mais  frequentes  na  população  feminina,  aumentam  com  a  idade  e  apontam  para  um

excesso no estrato social de baixa renda. Objetivo: Identificar mulheres em situação de

vulnerabilidade em relação à autoestima e o uso de drogas numa Unidade Básica de Saúde

do  interior  de  São  Paulo.  Metodologia:  O  presente  estudo  é  parte  de  uma  pesquisa

descritiva exploratória qualitativa. O estudo está sendo desenvolvido na Unidade Básica de

Saúde (UBS) Dom Mielle no município de Ribeirão Preto. Os dados foram coletados a partir

dos  prontuários  e  visitas  domiciliares.Resultados  parciais:  Foram  realizadas  44  visitas



domiciliares, a média de idade das mulheres visitadas foi de 48 anos, estas residem num

bairro periférico cuja maioria dos moradores tem baixo rendimento sócioeconômico. Das

mulheres visitadas 22% relataram algum tipo de problema familiar que lhe provocasse

uma preocupação e estresse maior, 33% das mulheres possuíam alguma doença crônica,

tais como Diabetes Mellitus ou Hipertensão Arterial Sistêmica, 10% são cuidadoras de um

ou mais parentes, 4% das mulheres foram vítimas de violência doméstica e 6% fazem uso

de  álcool,  tabaco  ou  alguma  droga  ilícita.  As  mulheres  visitadas  são  pessoas  que

necessitam de um suporte psicossocial de natureza profissional, muitas dessas mulheres

vivem  em  contextos  psicossociais  conturbados  que  atingem  sua  qualidade  de  vida,

afetando sua saúde física e mental. Todas elas passam por situações comuns de estresse

em  seu  dia  a  dia,  porém  alguns  acontecimentos  diários  passaram  a  ser  sofrimentos

profundos, gerando uma carga que elas não conseguem suportar sozinhas e grande parte

dessas mulheres não possuem um apoio social forte que lhes permita compartilhar seu

sofrimento. Considerações finais: Por justamente estarem inseridas em uma sociedade e

seguir e compartilhar seus valores a violência doméstica, o uso de drogas, a pressão social,

a busca por aceitação da imagem corporal, as doenças crônicas e as enfermidades agudas,

os problemas familiares e os transtornos mentais estão presente e são realidades na vida

dessas mulheres e isso influencia  no seu comportamento e,  provavelmente atinge sua

autoestima, fazendo com que elas necessitem de um apoio social estruturado que supra

suas necessidades tanto físicas  quanto psíquicas  e  previnam comportamentos de risco

como o uso de substâncias psicoativas. As etapas adicionais de coleta de dados propiciarão

informações sobre o padrão de consumo de drogas e a autoestima referida por essas.

Modalidade: AP

Temática: Estigma

CRIME, RÓTULOS E ESTIGMAS: UMA ABORDAGEM INTERACIONISTA 
PARA FLEXIBILIZAÇÃO DA NOÇÃO DE DESVIO

Igor de Souza Rodrigues (Mestrando PPG em Ciências Sociais Universidade Federal de 
Juiz de Fora), Diovana Paula de Jesus (Mestranda pela PPG em Educação pela 
Universidade Federal de Juiz de Fora), Hélvio Simões Vidal (Doutorando em Ciências 
Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora) 

Palavras-chave: Desvio; Outsiders; Interacionismo; Crime; Drogas.

Este  trabalho  opera  na  interface  sociologia  e  direito.  Como  tal,  atesta  para  a  vital

necessidade  de  interdisciplinaridade  na  produção  do  conhecimento  na



contemporaneidade.  Foi  concebido  ao  longo  do  convívio  com  as  teorias  relativistas  e

interacionistas estudadas no curso de sociologia da Universidade Federal de Juiz de Fora,

especialmente,  com  a  afável  professora  Rogéria  Campos  Dutra,  do  Departamento  de

Antropologia  e  com o incentivador  professor  Paulo  Cesar  Fraga,  do Departamento de

Sociologia. Tem como intuito elaborar um aporte teórico sobre a flexibilização da noção de

desvio, precisamente sobre as categorias “criminoso” e “maconheiro” – inclusive a relação

entre elas.  O objetivo é uma interpretação do desvio dentro de sua produção,  não da

concepção  que já  carrega um julgamento,  mas de como de processos  relacionais  tem

produzidos  efeitos  sociais  de  rotulação  e  de  estigma,  levando  em  conta  a  lógica  do

julgamento entre os sujeitos envolvidos. Isto significa dizer que não se trata somente de

estudar  quem  é  o  desviante,  mas  “o  que  é  o  desviante”.  Adotar  relação  social,  a

interpretação e a agencia humana, como matriz produtora de sentidos e significados. É

nesse sentido (interacionista e simbólico) que se quer pensar “o que é desvio?”. Partindo

do ponto de vista relacional, o que faz um ato ser considerado um desvio? Qual a ligação

estabelecida entre o desvio e o crime? O usuário de maconha, o alcoólatra são desviantes?

Para isso,  utiliza-se da noção de representação social  de Michel  Foucault – procurando

relativizar discursos que em si não são a verdade, mas produzem efeitos como se assim

fossem: “o usuário de drogas é um desviante”. Passar-se-á por alguns estudos importantes

sobre o desvio, sobretudo a forma interacionista como Howard S. Becker e Erving Goffman

preconizaram. Como resultado o artigo trás uma proposta de discussão crítica e relativa da

noção  de  desvio,  drogas,  crime  e  de  criminoso,  sobretudo  em  relação  aos  rótulos  e

estigmas que daí decorre. Chama atenção para o fato de que muitos cientistas ignoram o

caráter variável do processo de julgamento; nesse sentido, é preciso conceber o desvio

como um termo apreciativo,  relacional  e  flexível  e  não um traço de personalidade do

indivíduo como a psicologização do miserável nos faz crer.

Modalidade: AP

Temática: Organização e avaliação de serviços

CAPACITAÇÃO SOBRE ALCOOLISMO COMO PARTE DE UM PROJETO DE 
PESQUISA E EXTENSÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Alda Martins Gonçalves (Universidade Federal de Minas Gerais), Ana Cláudia Porto 
(Universidade Federal de Minas Gerais), Andrea Felipe de Oliveira (Universidade Federal 
de Minas Gerais), Paula Gonçalves Assunção (Universidade Federal de Minas Gerais), 
Stephany Lorrayne Ribeiro Gomes (Universidade Federal de Minas Gerais), Thais dos 



Santos (Universidade Federal de Minas Gerais), Thaís Moreira Oliveira (Universidade 
Federal de Minas Gerais), Thales Philipe Rodrigues da Silva (Universidade Federal de 
Minas Gerais)

Palavras-chave: Alcoolismo; Capacitação Profissional; Promoção Da Saúde; Saúde Mental

Introdução: A prevalência do consumo de substâncias psicoativas tem aumentado em todo

o mundo. O uso de drogas se torna, hoje, um problema mundial que ameaça os valores

políticos, econômicos, sociais e contribui para o crescimento dos gastos com a saúde. Esse

problema é uma realidade entre os moradores de um aglomerado de Belo Horizonte,

denominado Vila Acaba Mundo (VAM).  Os profissionais da equipe de Saúde da Família,

responsável  por essa comunidade,  pertencente ao Centro de Saúde Nossa Senhora de

Fátima (CSNSF)  buscaram ajuda da Escola  de Enfermagem da Universidade Federal  de

Minas  Gerais.  Foi  então,  elaborado  o  projeto  de  pesquisa  e  extensão  denominado

Alcoolismo  em  área  de  risco  e  vulnerabilidade  social:  diagnóstico  e  intervenção.  O

diagnóstico da prevalência do alcoolismo pode contribuir para realização de intervenções

contemplando  ações  adequadas  à  promoção  da  saúde,  prevenção  do  uso  abusivo  de

álcool, tratamento e reabilitação [1]. Objetivo: Toma-se como objetivo deste trabalho o

relato de experiência do curso de capacitação sobre alcoolismo, realizado como parte do

referido  projeto.  Métodos:  Para  desenvolvermos  o  curso  em  questão,  adotamos  a

metodologia  da  teoria  freireana,  cujo  pensamento  conduz  a  uma  aprendizagem

libertadora, uma tomada de posição frente aos problemas reais por meio de uma relação

dialógica para a construção do conhecimento [2]. O curso foi realizado durante o mês de

janeiro de 2013, totalizando 20 horas, com a participação de 12 profissionais do CSNSF. A

fundamentação teórica sobre alcoolismo baseou-se em literatura da área,  tendo,  como

orientação  principal,  o  material  didático  do  Sistema  para  Detecção  do  Uso  Abusivo  e

Dependência de Substâncias Psicoativas [3]. Segue alguns temas tratados no curso: breve

histórico sobre alcoolismo; efeitos neurobiológicos do álcool;aspectos éticos; teste para a

identificação de problemas relacionados ao uso de álcool (AUDIT); epidemiologia do uso,

abuso e dependência; prevenção; papel da família e possibilidades de tratamento. As aulas

foram ministradas pelos pesquisadores discentes com a participação e a supervisão da

orientadora  do  projeto.  Resultados:  Durante  o  curso  os  participantes  relataram  suas

experiências  profissionais  vivenciadas  na  VAM  possibilitando  associar  teoria  e  prática

através das discussões e trocas de experiências. Ao final os participantes avaliaram que o

curso atendeu às suas expectativas contribuindo para ampliar a visão sobre a gravidade, as

formas  de  abordagem  e  possibilidades  de  intervenção  preventiva,  bem  como,  de



tratamento  do  alcoolismo.  Considerações  finais:  Os  participantes  do  curso  e  os

pesquisadores consideraram que a capacitação foi o primeiro passo para a abordagem dos

problemas  relacionados  ao  uso  abusivo  de  álcool  na  VAM  e  que  constituiu  em  um

importante espaço para o aprimoramento dos conhecimentos sobre o alcoolismo, bem

como, para reforçar os vínculos entre os pesquisadores e os profissionais do CSNSF.

Modalidade: AP

Temática: Tratamento

EVIDÊNCIAS DE VALIDADE DO QUESTIONÁRIO DAS FACETAS DE 
MINDFULNESS (FFMQ-BR) ENTRE USUÁRIOS DE TABACO E 
POPULAÇÃO GERAL

Víviam Vargas de Barros (Departamento de Psicologia, Universidade Federal de Juiz de 
Fora), Elisa Harumi Kozasa (Instituto do Cérebro, Hospital Israelita Albert Einstein; 
Departamento de Psicobiologia), Taynara Dutra Batista Formagini (Universidade Federal 
de Juiz de Fora), Laís Helena Pereira (Universidade Federal de Juiz de Fora), Thaís Silva 
Acácio (Universidade Federal de Juiz de Fora), Andreza Carvalho de Souza (Universidade 
Federal de Juiz de Fora ), Larissa Pimenta Coldibeli  (Universidade Federal de Juiz de 
Fora), Isabel Cristina Weiss de Souza (Universidade Federal de São Paulo), Telmo Mota 
Ronzani (Departamento de Psicologia, Universidade Federal de Juiz de Fora. Bolsista de 
produtividade do Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 
CNPq)5

Palavras-chave: Mindfulness; Validação; Psicometria.

Introdução: Mindfulness é uma habilidade metacognitiva, definida por Kabat-Zinn como

“prestar atenção de maneira particular, intencionalmente, no momento presente e sem

julgamentos”  A  aplicação  deste  conceito  como  intervenção  terapêutica  no  ocidente,

iniciou-se através do programa Mindfulness-Based Stress Reduction de Kabat-Zinn. Ainda

existe a necessidade de se conhecer quais intervenções funcionam e para quem servem.

Isso será possível através do desenvolvimento de instrumentos válidos e confiáveis que

meçam Mindfulness.  Objetivo:  Gerar  evidências  de validade  do Five  Facet  Mindfulness

Questionnaire (FFMQ). Método: A amostra foi composta por 395 participantes, advindos

de  uma  instituição  de  tratamento  para  dependência  de  tabaco,  de  uma  Unidade  de

Atenção Primária à Saúde, de estudantes universitários e de meditadores. Os instrumentos

utilizados foram: Questionário Sócio-demográfico, Teste de Dependência de Nicotina de

Fagerström, FFMQ e a Escala de Bem-Estar Subjetivo (EBES). Este estudo teve duas fases.

A  primeira  consistiu  no  processo  de  tradução  e  a  adaptação  cultural  do  instrumento

(tradução,  síntese,  retrotradução,  revisão  por  comitê  de  especialistas  e  pré-teste).   A



segunda  consistiu  no estudo  de suas  propriedades  psicométricas.  Foram analisadas  as

validades  de  construto  e  de  critério  e  realizou-se  a  análise  fatorial  para  identificar

dimensionalidade do FFMQ. Para a fidedignidade, foram avaliados o Alfa de Cronbach e o

teste-reteste. Resultados e conclusões: A metodologia proposta por (1), (2), (3), (4) e (5) se

mostrou consistente para embasar os passos de tradução e adaptação do FFMQ, sendo

atingido o objetivo de adaptar culturalmente, para a realidade brasileira, este instrumento.

A partir da análise fatorial exploratória, o FFMQ foi composto por sete fatores devido à

divisão  dos  fatores  Descrever  e  Agir  com  Consciência  em  dois  novos  fatores  cada,

diferente da escala original. O escore total do FFMQ-BR se correlacionou positivamente

com todos os fatores e com o escore geral da EBES (p< 0,001), confirmando a validade de

construto. Na validade de critério observou-se que para todas as facetas do FFMQ-BR e

para  o  seu  escore  total,  foi  observada  diferença  entre  os  grupos,  indicando  que  o

questionário  foi  um  bom  preditor  dos  níveis  de  Mindfulness  entre  a  população  de

meditadores.  Nas análises de fidedignidade, o alfa de Cronbach da escala total foi 0,81 e

os  valores  dos  alfas  das  facetas  variaram  de  0,63  na  faceta  Agir  com  Consciência  –

distração  a  0,79,  na  faceta  Agir  com  Consciência  -  piloto  automático.  Os  valores  das

correlações  obtidas  no  teste-reteste  tiveram  valores  de  p<0,001:  FFMQ  total  (0,90),

facetas,  de  0,67  (Agir  com  Consciência  -  piloto  automático)  a  0,85  (Descrever  –  itens

positivos). Estes dados confirmam a existência de evidências de validade de construto, de

critério e de fidedignidade para o FFMQ.

Modalidade: AP

Temática: Crack

MOTIVOS DESCRITOS POR USUÁRIOS DE CRACK PARA A BUSCA DE 
TRATAMENTO EM UMA COMUNIDADE TERAPÊUTICA

Maycon Rogério Seleghim (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP) , Elton Brás 
Camargo Júnior  (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP), Jéssica Adrielle Teixeira
Santos (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP), Sueli Aparecida Frari Galera  
(Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP), Magda Lúcia Félix de Oliveira  
(Universidade Estadual de Maringá).

Palavras-chave: Drogas Ilícitas;  Crack;  Centros De Tratamento De Abuso De Substâncias; 
Família.

Introdução:  O  uso  de  crack  e  a  crescente  demanda  por  tratamento  em  Comunidades

Terapêuticas  (CT)  é  atualmente  uma  importante  questão  a  ser  debatida  pelos  órgãos



públicos e pela sociedade em geral. Verificar os motivos que levam esses usuários a buscar

tratamento  especializado  contribui  para  o  melhor  conhecimento  dessa  população.

Objetivo: Neste estudo, objetivou-se conhecer os motivos descritos por usuários de crack

para o tratamento em uma Comunidade Terapêutica da região Sul do Brasil. Método: Com

base na pesquisa qualitativa, foram entrevistados 20 usuários de crack do sexo masculino,

idade igual ou superior a 18 anos, utilizando um roteiro de entrevista semiestruturada. Os

dados  foram analisados  por  meio  da análise  temática  de conteúdo,  e  organizados em

categorias.  A  realização  do  estudo  foi  autorizada  pela  CT  e  aprovado  pelo  Comitê

Permanente  de  Ética  em  Pesquisas  com  Seres  Humanos  da  Universidade  Estadual  de

Maringá (parecer nº 040/11). Para garantia do anonimato, os usuários foram identificados

com a letra E,  seguida de algarismos arábicos, conforme a sequência da realização das

entrevistas. Resultados: A idade dos usuários variou de 18 a 44 anos, sendo que a maioria

era da raça/cor parda ou negra, solteiros, sem filhos, possuía religião, tinha o ensino médio

incompleto  e  estava  desempregada.  Em  geral,  o  consumo  de  drogas  se  iniciou  com

álcool/tabaco e maconha, até findar em cocaína e crack. Na primeira categoria, intitulada

percebendo  as  consequências  prejudiciais  do  crack,  a  percepção  das  consequências

negativas do uso de crack apareceu como motivador inicial  na busca pelo tratamento,

como se segue: “[...] comecei a usar o crack, e ai eu comecei a saber que o crack é uma

droga que ia acabar com você de pouquinho em pouquinho, que ia acabar com tudo que

eu  tinha,  daí  resolvi  procurar  ajuda  (E3).  Na  segunda  categoria,  denominada  o  uso

compulsivo  de  drogas  como  desencadeador  do  tratamento,  foi  verificado  a  falta  de

controle dos usuários em relação ao uso de substâncias psicoativas, sendo esta situação

elemento importante na cessação das drogas e na busca por alguma forma de tratamento.

Eu  comecei  a  usar  e  não  mantive  o  controle  sobre  mim  mesmo,  comecei  fumando

mesclado (mistura de crack com maconha) e ai do mesclado já parti para a lata, por isso

estou aqui (E1). Na ultima categoria, a participação da família na busca pelo tratamento,

constatou o apoio das famílias para o tratamento. Minha irmã sempre falava: você não

quer um internamento? De repente ela pegou um panfleto falando daqui, aí eu vi o lugar!

Daí  eu  resolvi  me  internar  (E2).  Outro  aspecto  se  refere  ao  reconhecimento  dessa

importância,  configurada por muitos usuários como uma das únicas soluções diante da

situação que se encontravam. Conclusão: Verificou entre os casos investigados eventos

significativos que favoreceram a internação do usuário de crack, bem como a importância

da participação da família no comportamento dos indivíduos em relação à exclusividade

com a droga.



Modalidade: AP

Temática: Substâncias Psicoativas

CONSUMO DE ÁLCOOL E TABACO ENTRE AUXILIARES E TÉCNICOS DE 
ENFERMAGEM DE UM HOSPITAL GERAL

Sandra de Souza Pereira (Universidade de São Paulo), Carla Araújo Bastos Teixeira 
(Universidade de São Paulo), Elton Brás Camargo Júnior (Universidade de São Paulo), 
Emilene Reisdorfer (Universidade de São Paulo), Leonardo dos Reis Neves (Universidade 
de São Paulo), Edilaine Cristina Silva Gherardi-Donato (Universidade de São Paulo), 
Lucilene Cardoso (Universidade de São Paulo)

Palavras-chave: Uso De Álcool; Uso De Tabaco; Equipe De Enfermagem

Introdução:  O  consumo  de  substâncias  psicoativas  é  visto  pelas  organizações

internacionais  de  saúde  como  um  grave  problema  de  saúde  pública.  Dentre  essas

substâncias, o álcool apresenta a maior prevalência de consumo seguido pelo tabaco. A

preocupação em detectar o uso de substâncias psicoativas pelas equipes de enfermagem

torna-se primordial em razão de que esse consumo pode prejudicar a assistência prestada

pelo profissional, além de que esses trabalhadores são vistos como modelos de saúde para

a comunidade. Objetivo: Identificar o perfil dos auxiliares e técnicos de enfermagem de

um hospital geral e verificar o consumo de álcool e tabaco nessa população. Métodos:

Estudo de abordagem quantitativa do tipo descritivo. A amostra do presente estudo foi

composta  por  310 sujeitos  entre  auxiliares  e  técnicos  de enfermagem de um hospital

geral. A coleta ocorreu de julho a dezembro de 2012. Utilizou-se um questionário para

obter  os  dados  sociodemográficos,  condições  de  trabalho  e  saúde  dos  participantes.

Realizou-se análise descritiva das variáveis através de frequências,  números absolutos e

percentuais, média e desvio padrão. Resultados: A maioria da amostra é caracterizada por

mulheres, com idade acima de 40 anos, casadas ou com companheiros fixos, que possuem

o ensino médio completo e exercem a função de auxiliar de enfermagem, em setores de

alta complexidade, sendo seu único vínculo empregatício, com carga horária semanal de

até 30 horas.  Entre os participantes da pesquisa,  11,29% relatam fazer uso de tabaco,

sendo que grande parte desses, fumam até 10 cigarros por dia (48,57%) há mais de 20

anos (51,43%). O consumo de álcool foi evidenciado em 26,84% dos entrevistados no qual

a  maioria  (68,8%)  consome  essa  substância  pelo  menos  uma  vez  durante  a  semana.

Conclusões: Verificaram na amostra do presente estudo, as características dos auxiliares e

técnicos de enfermagem, além da significativa prevalência do consumo de álcool e tabaco.



O consumo de substâncias psicoativas por profissionais da saúde pode interferir no seu

próprio autocuidado e, consequentemente, no cuidado prestado ao paciente.

Modalidade: AP

Temática: Organização e avaliação de serviços

DEFASAGENS NO ENSINO DO ALCOOLISMO PERCEBIDAS POR 
ESTUDANTES DE ENFERMAGEM

Marcus Luciano de Oliveira Tavares (Universidade Federal de Minas Gerais), Marcella 
Ratton Santos Silva (Universidade Federal de Minas Gerais), Amanda Márcia dos Santos 
Reinaldo (Universidade Federal de Minas Gerais)

Palavras-chave: Atitudes; Estudantes De Enfermagem; Alcoolismo

Os  enfermeiros  constituem-se  profissionais  de  saúde  responsáveis  pela  assistência

prestada à pacientes de modo geral, incluindo-se os usuários de substâncias psicoativas.

Tendo  em  vista  a  inserção  e  a  importância  do  enfermeiro  no  cuidado  ao  paciente

alcoólatra,  supõe-se  que  aquele  deveria  ser  capaz  de  avaliar  as  próprias  atitudes  em

relação ao alcoolismo a fim de prestar assistência, sem julgamentos de valor. O objetivo

deste  trabalho  é  identificar  as  crenças  e  atitudes  dos  estudantes  de enfermagem  em

relação  ao  tratamento  de  pacientes  alcoolistas.  Trata-se  de  um  estudo  quantitativo,

descritivo, sobre atitudes (pensar, sentir, comportar-se), frente aos pacientes alcoolistas,

dos estudantes de enfermagem de uma universidade pública de Minas Gerais. Utilizou-se

de questionários baseados na Escala de NEADA (NEADA FACULTY SURVEY), validada no

país, para a coleta de dados. O projeto encontra-se em andamento, porém foi possível

obter  como  resultados,  em  uma  amostragem  de  143  questionários,  a  dificuldade  dos

discentes  em  distinguir  o  alcoolista  do  não  alcoolista;  o  fato  da  aquisição  de

conhecimentos acerca do alcoolismo acontecer essencialmente na vivência curricular da

disciplina Internato Rural (penúltimo período); o relato de familiares serem alcoólatras; a

queixa dos discentes quanto à inexistência de disciplinas obrigatórias que contemplem a

temática de dependências químicas e predominância de colocações de cunho moralizante

acerca do usuário de substâncias psicoativas. Também, muitos discentes questionaram os

próprios  hábitos  de  vida  no  sentido  de  temer  a  possibilidade  de  ser  alcoolista.  Os

resultados  parciais  já  atingidos  pelo  estudo  apontam  para  a  limitação  na  formação

educacional dos enfermeiros em relação ao álcool se constituir como fator facilitador na

formação de atitudes e julgamento de valores.  Tal  fato reflete -  se nas pesquisas,  que



mostram o fato das atitudes e crenças dos enfermeiros em relação aos pacientes usuários

serem  significativamente  mais  negativas  e  impregnadas  de  conteúdos  morais  do  que

aquelas  que  têm  em  relação  a  outros  pacientes.  A  estereotipação  associada  ao

desconhecimento acerca do alcoolismo podem se configurar como fatores contribuintes

para o afastamento e atitudes negativas de enfermeiros em relação ao paciente alcoolista.

Portanto,  avaliações  sobre  as  crenças  e  os  valores  envolvidos  no  ato  de  cuidar  são

fundamentais, tornando-se então necessário incluir na prática assistencial do enfermeiro

uma avaliação consciente dessa necessidade. É preciso que haja mais estudos na literatura

que explorem a temática, uma vez que o reconhecimento das atitudes inadequadas pelos

enfermeiros e as reflexões sobre o seu comportamento podem se constituir como início

para  a  modificação  do  comportamento  desses  profissionais  para  com  usuários  de

substâncias psicoativas, em especial os alcoolistas.

Modalidade: P

Temática: Substâncias Psicoativas

TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS E O USO/ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS
DROGAS: UM ENFOQUE EPIDEMIOLÓGICO

Mayara Sanches Marques (Universidade Federal de São João Del Rei), Ana Gabriela Silva 
(Universidade Federal de São João Del Rei), Camila Câmara Pereira da Paz (Universidade 
Federal de São João Del Rei), Richardson Miranda Machado (Universidade Federal de São
João Del Rei)

Palavras-chave: Saúde Mental; Enfermagem; Psiquiatria

Introdução: Os transtornos psiquiátricos bem como o uso de substâncias psicoativas são

hoje,  considerados um problema  de saúde pública.  No ano de 2011 em Minas Gerais,

foram internados 1.873 pessoas com transtornos psiquiátricos ou comportamentais. Sobre

as  substâncias  psicoativas,  estudos  realizados  no  Brasil  constataram  que  o  álcool  é  a

substância lícita mais utilizada no país e as drogas ilícitas de maior consumo é a maconha

seguida  pelos  solventes,  benzodiazepínicos,  cocaína  e  crack.  O  uso  de  substâncias

psicoativas quando associada aos transtornos mentais, há uma potencialização dos efeitos,

dificultando  o  diagnóstico  diferencial  e  a  recuperação.  Essa  interação  parece  poder

acontecer  de  três  maneiras:1)  transtornos  psíquicos  precedem  o  uso  de  drogas

psicoativas,  2)  o  uso  dessas  drogas  são  fatores  de  risco  para  o  desenvolvimento  de

transtornos psíquicos ou 3) ambos os transtornos ocorrem simultaneamente.  Contudo,

ainda não é possível afirmar com exatidão se, uma dessas morbidades é considerada como



fator de risco para o desencadeamento da outra ou se ambas tem a mesma probabilidade

de serem morbidades primárias dependendo das características do indivíduo. Diante dessa

questão, viu-se a importância do desenvolvimento de um estudo acerca da epidemiologia

dos  distúrbios  psíquicos  concomitante com  o uso/abuso  de álcool  e  outras  drogas  na

região  Centro-Oeste  de  Minas  Gerais,  região  de  referência  para  a  nossa  formação  e

possível  atual  profissional.  Objetivo:  Analisar  o  uso  e  abuso  de  álcool  e  drogas  por

portadores  de  transtornos  mentais  do  serviço  de  referência  em  saúde  mental  da

prefeitura municipal de Divinópolis-MG e promover atividades de capacitação, prevenção e

tratamento  e  reinserção  social  dos  pacientes.   Metodologia:  Trata-se  de  um  estudo

epidemiológico  transversal  e  descritivo  que  será  realizado  em  uma  instituição  pública

referência  ambulatorial  de  saúde  mental  na  cidade  de  Divinópolis-MG.  A  população

potencial será os pacientes portadores de transtornos psiquiátricos dependentes químicos

em atendimento ambulatorial ou em permanência dia no serviço. A coleta dos dados será

por meio do questionário de Variáveis Sócio-demográficas e clínicas e do Alcohol, Smoking

and Substance involvemnt Screenin Test (ASSIST). A pesquisa será iniciada após ter sido

autorizada pela referida Instituição de Saúde Mental de Divinópolis-MG e também após

parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São João

Del  Rei.  Resultados  Esperados:  Conhecer  o  perfil  sócio-demográfico  e  clínico  dos

portadores de transtornos psiquiátricos dependentes de drogas psicoativas, identificar o

padrão do uso e  abuso de álcool  e  drogas e produzir  informações sobre a  saúde dos

pacientes  portadores  de  transtornos  psiquiátricos  e  o  uso  de  álcool  e  drogas

possibilitando o planejamento e a implementação de políticas públicas de saúde.

Modalidade: AP

Temática: Tratamento

A INTERNALIZAÇÃO DO PRECONCEITO: REPERCUSSÃO NO 
TRATAMENTO DO DEPENDENTE QUÍMICO

Andréa Marques Leão Doescher, Andreza Marques de Castro Leão (Universidade do 
Estado de São Paulo), Paulo Rennes Marçal Ribeiro (Universidade do Estado de São 
Paulo) 

Palavras-chave: Preconceito; Estigmas; Dependente Químico; Internação; Comunidade 
Terapêutica.

O preconceito,  que são percepções mentais  negativas em face de indivíduos e grupos



sociais,  é  um  reprodutor  eficaz  da  discriminação  e  de  exclusão,  representando  uma

violência simbólica de grande repercussão psicossocial no ser humano alcançado por este

mal  que  assola  a  sociedade  contemporânea.  Dentre  as  pessoas  vitimizadas  pelo

preconceito  social,  estão  as  que  são  classificadas  como  dependentes  químicas.

Inegavelmente a dependência química - preconizada pela Organização Mundial de Saúde

como uma doença crônica e progressiva que pode ser estacionada pela abstinência, é uma

das  doenças  que  traz  consigo  estigmas  sociais  que,  além  dos  sintomas  orgânicos,

provocam sofrimento mental aos acometidos por ela. Neste sentido, este trabalho, que é

de cunho qualitativo e emprega a narrativa como estratégia de escuta do sujeito, através

de alguns fragmentos dos discursos de sessões de participantes de um grupo terapêutico,

em  tratamento  para  a  dependência  química  na  modalidade  de  internação  em

Comunidades  Terapêuticas  do  interior  do  estado  de  São  Paulo,  discute  a  concepção

preconceituosa que eles têm acerca de si mesmos enquanto dependentes químicos. Os

grupos  são  abertos,  homogêneos  em  relação  ao  gênero  (masculino)  e  heterogêneo

quanto à idade e tipo de substância psicoativa utilizada. Os encontros grupais, que são

semanais, têm a duração de uma hora e meia, e são conduzidos e acompanhados há um

ano e meio pela primeira autora deste trabalho, com participação de outros psicólogos e

estagiários  de  Psicologia.  Em  geral,  a  visão  que  apresentam  acerca  de  si  mesmo  no

momento  presente  é  negativa,  regada  de  preconceitos.  Consideram  e  se  vêem  como

pessoas “burras”, “fracassadas”, que fizeram escolhas erradas, que não evoluíram na vida,

que não sabem lidar com os problemas,  que só fizeram a família  sofrer;  que precisam

aprender a ser “homem”, tomar “vergonha na cara”,  ter mais “opinião própria” e saber

resolver os problemas ao invés de fugir deles nas drogas; vêm-se como pessoas que têm

sonhos belos, mas medo de que eles nunca se tornem reais e que, talvez, não valha a pena

sonhar  e  tentar  ficar  “limpo”.  Os  resultados  obtidos  neste  trabalho  indicam  que  o

preconceito da sociedade foi internalizado por estas pessoas e que a fim de poder superar

a  dependência  química  é  preciso  também  que  eles  possam  enfrentar  e  superar  seus

próprios preconceitos, de maneira a perceber que são detentores do direito de uma vida

digna a par de qualquer dependência.

Modalidade: P

Temática: Tabagismo



TABAGISMO ENTRE TRABALHADORES: IDENTIFICAÇÃO DE FATORES 
ASSOCIADOS AO USO DE TABACO

Leonardo Naves dos Reis (EERP/USP), Ingrid Reny Ribaldo (EERP/USP), Ana Luiza 
Marques Carneiro (EERP/USP), Samuel Barroso Rodrigues (EERP/USP), Emilene 
Reisdorfer (EERP/USP), Carla Teixeira Bastos (EERP/USP), Sandra de Souza Pereira 
(EERP/USP), Edilaine C. S. Gherardi Donato (EERP/USP)

Palavras-chave: Tabagismo; Saúde Mental; Saúde Do Trabalhador

Introdução: O tabagismo configura-se como problema de grande importância social e de

saúde pública que recebe diversos tipos de influências externas, como comportamento

biopsicossocial, estímulos ambientais e ações biológicas da nicotina. Além disso,há,ainda,a

influência  dos  meios  de  comunicação,disponibilidade  e  facilidade  de  aquisição  da

droga,entre  outros.  Sabe-se  que o  ambiente  de  trabalho  é  um  espaço  que  reflete  na

qualidade  de  vida  individual  e  coletiva,influenciando  não  somente  a  si  próprio,como

também  seus  familiares.  Sendo  assim,o  consumo  de  drogas,como  o  tabaco,  provoca

consequências  negativas  laborais,  tais  como:  absenteísmo,atrasos,problemas

disciplinares,entre  outros  e  para  o  indivíduo  e  sua  família.Diante  disso,é  importante

conhecer os fatores associados ao uso dessa substância,principalmente no ambiente de

trabalho,a fim de programar e dirigir ações de caráter educativo e avaliar as influências

desses  fatores  no  padrão  de  consumo,já  que  no  Brasil  existem  poucos  estudos  que

abordam  essa  temática.  Objetivos:  Identificar  a  prevalência  de  consumo  de  tabaco  e

verificar a associação de fatores relacionados entre servidores técnico-administrativos de

uma  universidade  pública.Métodos:trata-se  de  um  estudo

epidemiológico,descritivo-exploratório,de corte transversal,com população de servidores

da categoria técnico-administrativos de uma universidade pública do estado de São Paulo.

Utilizaram-se dois instrumentos: Questionário de Dados Sócio-Demográficos e Econômicos

(QSDE) e o Questionário de Tabagismo,que foi aplicado na população de fumantes atuais

ou ex-fumantes para identificar o padrão do consumo de tabaco.Com a afirmação do uso

de  tabaco  foram  aplicados  o  Questionário  de  Tolerância  de  Fagerström(QTF)  para

determinar o nível de dependência nicotínica e algumas questões complementares sobre

esse hábito  ou cessação.  A  análise  dos dados foi  realizada através do software STATA

(versão SE  11.1),  as  propriedades psicométricas  do QTF foram avaliadas  pelo teste  de

confiabilidade (Alpha de Cronbach). A técnica estatística utilizada foi a Regressão Logística

Bivariada e Multivariada. Resultados: Verificou-se que 46,16% das pessoas entrevistadas

referem que já fumaram em algum momento de sua vida e uma prevalência de uso de



tabaco atual  de 13,95% (n=129),  sendo que entre os fumantes atuais,  68,25% deles já

tentaram  parar  de  fumar.Constatou-se  associação  para  maior  uso  de  tabaco  entre  as

variáveis:sexo masculino, ter 40 anos ou mais, ter apenas ensino médio ou fundamental,

estar  na  instituição  de  trabalho  por  menos  de  5  anos  e  possuir  mais  de  21  anos  de

trabalho, estar separado, ter filhos, ter renda menor que um salário mínimo e consumo de

bebidas  alcoólicas.  Conclusão:  Este  estudo  permitiu  uma  caracterização  específica  da

população em questão, cuja prevalência do uso de tabaco foi de 13,95%, assim como se

evidenciou as variáveis  independentes com maior nível  de associação ao desfecho,  tais

como possuir ensino fundamental completo, ter filhos e fazer uso de álcool.

Modalidade: P

Temática: Organização e avaliação de serviços

USO DE ÁLCOOL E TABACO ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE E SUA 
PRÁTICA ASSISTENCIAL

Emilene Reisdorfer (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - EERP/USP), Carla Araujo 
Bastos Teixeira (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - EERP/USP), Sandra Souza 
Pereira (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - EERP/USP), Leonardo Naves dos Reis 
(Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - EERP/USP), Edilaine Cristina Gherardi-Donato
(Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - EERP/USP), Rodrigo Otávio Moretti-Pires 
(Universidade Federal de Santa Catarina)

Palavras-chave: Atenção Primária Em Saúde; Saúde Mental; Uso De Álcool; Tabagismo

A partir de 1994, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) foi adotada como eixo norteador

da  APS  no  Brasil.  A  proximidade  com  a  comunidade  é  um  importante recurso para  o

enfrentamento  dos  agravos  à  saúde,  devendo-se  atentar  às  situações  vinculadas  ao

sofrimento psíquico. Neste contexto, o uso de álcool e tabaco, vem ganhando destaque

nas  agendas  das  políticas  públicas  de  saúde  mundiais  por  se  configurarem  como  as

principais drogas de abuso da atualidade e por suas conseqüências para a saúde. Apesar

do reconhecimento da ESF como espaço importante para a construção da assistência ao

usuário  de  tabaco  e  álcool,  ainda  encontram-se  alguns  empecilhos  à  sua  plena

estruturação. No processo de autoconhecimento do profissional de saúde para a melhoria

da qualidade da assistência prestada, torna-se importante a abordagem da relação entre o

seu padrão de uso de álcool e tabaco, e a assistência prestada a usuários dos serviços de

saúde. A partir do momento em que o profissional reconhece o seu padrão de uso destas

substâncias,  sua  percepção  sobre  as  necessidades  das  pessoas  usuárias  pode  ser



modificada. Assim, este estudo pretende investigar a relação entre o padrão e significados

do uso de álcool  e  tabaco entre profissionais  de  saúde e a assistência  prestada nesta

temática aos usuários dos serviços de Atenção Primária em Saúde (APS). Foi realizado um

estudo de Métodos Mistos em cinco cidades de pequeno porte do Sul do Brasil. A primeira

etapa foi um estudo transversal com 500 profissionais de saúde atuantes na Estratégia de

Saúde da Família,  realizado para determinar a prevalência de uso de álcool  e tabaco e

comparação com a população em geral. Também foram identificados os municípios com

diferentes padrões de uso, que compuseram a amostra da segunda etapa. Orientando-se

pelo Interacionismo Simbólico e pela Teoria Fundamentada nos Dados, foram realizadas

observações diretas e 39 entrevistas em profundidade com profissionais  de saúde dos

municípios selecionados na primeira etapa. Os resultados mostraram uma prevalência de

uso  de  tabaco  e  álcool  menor  que  na  população  em  geral.  O  fenômeno  central

identificado foi “Respondendo à expectativa social de que o profissional de saúde deve ser

um modelo de comportamento”.  Também foram identificadas as  condições envolvidas

“Identificando  barreiras  na  formação  para  prestar  assistência  ao  usuário  de  álcool  e

tabaco”,  “Percebendo  influências  no  significado  atribuído  ao  próprio  uso  de  álcool  e

tabaco”, “Utilizando estratégias de assistência ao usuário de álcool e tabaco”, “Definindo a

atuação profissional relacionada a usuários de álcool e tabaco” e “Considerando o uso de

álcool  e  tabaco  na  comunidade”.  Foi  possível  identificar  que  o  profissional  de  saúde

vivencia um processo interativo de constante ressignificação dos seus conceitos a respeito

do próprio uso de substâncias psicoativas,  que o levam a responder a uma expectativa

social  de  ser  modelo  de  comportamento  para  a  comunidade,  evitando  o  consumo  de

álcool e tabaco.

Modalidade: P

Temática: Crack

PESQUISA COM USUÁRIOS DE CRACK E SEUS FAMILIARES: RELATO DE 
VIVÊNCIA

Maycon Rogério Seleghim (Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto), Elton Brás 
Camargo Júnior (Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto), Jéssica Adrielle 
Teixeira Santos (Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto), Sueli Aparecida Frari 
Galera (Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto), Magda Lúcia Félix de Oliveira 
(Universidade Estadual de Maringá).

Palavras-chave: Crack; Familiares; Relato De Vivência



Introdução: A complexidade que envolve o fenômeno do uso de crack e o fato de suas

consequências atingirem os usuários, as famílias e a sociedade, com elevação dos índices

de violências, tem apontado à necessidade de investigações nos múltiplos aspectos dessa

temática,  na tentativa de contribuir  para a formulação de políticas públicas específicas

para o seu controle e tratamento. Nesse sentido, a elaboração do presente trabalho foi

motivada pela  escassez  de estudos sobre o tema uso de crack e  sua  interface com a

família, pela necessidade de aprofundar os conhecimentos relativos ao papel da família e

das relações familiares para o uso de drogas, mas também pelas experiências dos autores

em coleta de dados de pesquisa com esta clientela. Objetivo: O presente trabalho tem por

finalidade relatar algumas experiências vivenciadas durante a fase de coleta de dados de

uma pesquisa com esta clientela.  Método: O estudo relatado, de cunho qualitativo, foi

desenvolvido em uma Comunidade Terapêutica (CT) do Paraná e teve como referencial

teórico  a  Teoria  Geral  dos  Sistemas,  particularmente  o  uso  do  genograma  para  a

identificação de aspectos multigeracionais associados ao uso de drogas. O diário de campo

foi  utilizado  de  forma  complementar,  mas  considerando  a  riqueza  das  informações

encontradas em campo, e registradas, estruturou-se este relato, que foi desenvolvido a

partir da realidade empírica, das situações presenciadas no local de estudo e dos fatos

observados. Resultados: A coleta de dados ocorreu nos meses de maio a julho de 2011.

Foram  selecionados  20  usuários  de  crack  que  preencheram  os  critérios  de

inclusão/exclusão do estudo. Em relação aos familiares foram entrevistados 15 sujeitos,

sendo que houve perda de cinco casos devido ao desligamento dos usuários e/ou a recusa

dos  familiares  em  participar  da  pesquisa.  Após  aproximação  inicial,  os  usuários  eram

encaminhados a uma sala reservada na CT para o esclarecimento dos motivos da pesquisa,

onde  então  se  procedia  à  entrevista.  Observou-se  certo  receio  por  parte  de  alguns

usuários  em  participar  das  entrevistas,  porém,  a  atitude  acolhedora  do  pesquisador

possibilitou o estreitamento do vínculo, assegurando maior qualidade e fidedignidade aos

dados obtidos. A abordagem e realização das entrevistas com os familiares aconteceram

em  suas  próprias  residências  ou  na  CT,  de  acordo  com  a  escolha  do  familiar.  Nas

entrevistas realizadas no domicílio, adotou-se o conceito de visita domiciliar, sendo que

essa técnica é composta por pelo menos três componentes, a observação, a entrevista e o

relato oral ou história. A aplicação dos instrumentos aos participantes foi realizada através

de  desenhos  dos  genogramas  feito  manualmente  pelo  pesquisador,  o  que  permitiu

facilitar a compreensão da trama relacional no qual esses indivíduos estavam inseridos.

Considerações finais:  Pensa-se que estudos como esse possa fornecer subsídios para a



elaboração e o aprimoramento de futuras investigações sobre a temática.

Modalidade: P

Temática: Prevenção

PADRÃO DE USO DE ÁLCOOL POR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

Danuza Maria Silva Viana (Universidade Federal de São João Del Rei); Elbert Eddy Costa 
(Universidade Federal de São João Del Rei); Fernanda Daniela Dornelas Nunes 
(Universidade Federal de São João Del Rei) ; Karolyne Araujo Resende (Universidade 
Federal de São João Del Rei); Leandro Santos Ferreira (Universidade Federal de São João
Del Rei); Taciana Caldas Ferreira (Universidade Federal de São João Del Rei); Thiago 
Magela Ramos (Universidade Federal de São João Del Rei); Richardson Miranda Machado
(Universidade Federal de São João Del Rei).

Palavras-chave: Álcool; Prevenção; Universitários

Introdução:  O álcool  é  a  droga mais consumida pelos jovens no Brasil  e no mundo.  O

consumo de álcool está ligado a diversas consequências para o indivíduo que o consome,

para aqueles que estão à sua volta e para a sociedade como um todo. Consequências como

acidentes  de  trânsito,  problemas  no  trabalho,  com  a  família,  violência  interpessoal  e

prejuízo no processo de aprendizagem são alguns danos acometidos pelo uso e abuso do

álcool.  Apesar  do  álcool  possuir  grande  aceitação  social  por  ser  considerado  uma

substância  legalizada  configura-se  como  um  grande  causador  de  mortes,  distúrbios

psíquicos  dentre  outros  desequilíbrios  psicossociais.  Embora  os  estudantes  saibam das

consequências  causadas  pelo  uso/abuso  do  álcool,  isso  não  impede  o  consumo  dessa

substância.  Objetivo:  Analisar  o  uso/abuso  de  álcool  por  estudantes  do  curso  de

Graduação  em  Enfermagem  da  Universidade  Federal  de  São  João  Del-Rei  Campus

Centro-Oeste  Dona  Lindu  (UFSJ-CCO)  em  Divinópolis  -  MG  e  promover  atividades  de

prevenção e controle. Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório e transversal. A

pesquisa exploratória visa "proporcionar maior familiaridade com o problema”, com vistas

a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Configura-se como transversal pois, toda

a  coleta  de  dados  será  feita  uma  única  vez.  O  estudo  será  realizado  no  Campus

Centro-Oeste  Dona Lindu da Universidade Federal  de São João Del-Rei  (UFSJ-CCO)  no

município de Divinópolis/MG. O estudo será realizado a partir de dados obtidos através do

questionário  Alcohol  Use  Disorders  Identification  Test  (AUDIT).  Serão  convidados  para

participar  da  pesquisa  alunos  matriculados  no  curso  Graduação  em  Enfermagem  da

UFSJ-CCO. Sendo assim, a amostra será definida pelo número total  de estudantes que



aceitarem o convite e assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido. Os dados

serão submetidos aos procedimentos de estatística descritiva e seguindo os escores do

AUDIT  para  serem  avaliadas  as  variáveis  estudadas  em  termos  de  distribuição  de

frequências, escores, médias. Resultados esperados: Traçar o perfil sociodemográfico dos

estudantes de Enfermagem; identificar o uso/abuso de álcool por eles e sua correlação

com  as  ausências  e/ou  afastamento  das  atividades  acadêmicas;  produzir  informações

sobre o uso/abuso de álcool por estudantes de graduação em Enfermagem, possibilitando

a implementação de políticas educacionais e de saúde para a prevenção e controle deste

agravo; valiar se o processo de formação interfere no uso/abuso de álcool. Considerações

finais: O consumo de bebidas alcoólicas constitui um problema de saúde pública, devido

aos  danos  secundários  ao  seu  consumo  abusivo  as  quais  o  uso  de  substâncias  estão

associadas  na  procura  de um sentimento  de alívio  de estresse  da situação acadêmica.

Verifica-se a importância de estudos neste campo para maiores intervenções específicas e

eficazes  incrementando  políticas  preventivas  por  parte  das  entidades  governamentais,

universidades e profissionais de saúde.

Modalidade: AP

Temática: Alcoolismo

PREVALÊNCIA DO USO PROBLEMÁTICO DO ÁLCOOL E SUA 
ASSOCIAÇÃO COM ESTRESSE OCUPACIONAL ENTRE SERVIDORES 
TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA

Miriam Lopes (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo/ 
EERP/USP), Carla Araujo Bastos Teixeira (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - 
Universidade de São Paulo/ EERP/USP), Leonardo Naves do Reis (Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo/ EERP/USP), Sandra Pereira de Souza 
(Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo/ EERP/USP), 
Emilene Reisdorfer (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - Universidade de São 
Paulo/ EERP/USP), Rejane Salomão Gavin (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - 
Universidade de São Paulo/ EERP/USP), Larissa Bessani Hidalgo Gimenez (Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo/ EERP/USP), Edilaine Cristina 
da Silva Gherardi-Donato (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - Universidade de 
São Paulo/ EERP/USP)

Palavras-chave: Estudos Transversais; Transtorno Relacionado Ao Uso De Álcool; Estresse 
Ocupacional

Introdução: O uso problemático de álcool prejudica não só o indivíduo, mas a dimensão

familiar, social e o ambiente de trabalho, bem como gera custos à sociedade. O ambiente

de trabalho apresenta diversos fatores estressantes que são passíveis de influenciar no



rendimento,  na  satisfação  laboral  e  na  saúde  do  trabalhador,  os  quais  favorecem  o

aparecimento  de  estresse  ocupacional.  O  consumo  de  álcool  pode  ser  considerado

estratégia de coping para o enfrentamento das situações estressantes no trabalho para

aliviar o estresse ocupacional. Objetivos: Identificar a prevalência de consumo de álcool e

testar  sua associação com variáveis  sócio  demográficas,  econômicos,  de  trabalho  e  de

condições de saúde entre servidores públicos universitários. Material e Método: Estudo

epidemiológico,  descritivo-exploratório,  tipo  corte  transversal.  Participaram  925

servidores técnicos-administrativos de uma universidade pública do interior do Estado de

São  Paulo.  Coleta  de dados  foi  realizada  por  meio  da  aplicação  de  três  instrumentos:

Questionário  de  dados  sócio-demográficos,  econômicos  e  características  do  trabalho,

Alcohol  Users  Disorders  Identification  Test  (AUDIT)  e  Job  Stress  Scale  (JSS).  Foram

realizadas análise descritiva das características de amostra e Odds Ratio (OR) como medida

de  associação,  estimado  por  meio  das  análises  de  regressão  logística  bivariada  e

multivariada, sendo utilizado o modelo hierarquizado criado para a entrada das variáveis.

Para o controle das variáveis  de confusão foram mantidas aquelas com p≤0,20.  Foram

consideradas significantes as associações com p≤0,05. Resultado: Maior incidência: sexo

feminino (54,92%),  casados (65,84%),  com idade média de 43,08 anos,  ensino superior

completo (50,27%) e renda per capita média de R$1333,18 (dp=861,00). Tempo médio de

vínculo  empregatício  de  13,5  anos  (dp=10,3),  maioria  nas  funções  de  ensino  médio

(52,76%) e maior inadequação da função exercida para o nível de escolaridade (52,97%).

Prevalência do uso problemático do álcool  foi  de 13,9% com 27,35% de abstêmios.  O

consumo  excessivo  episódico  (binge  drinking)  foi  de  36,75%,  e  5,8%  já  causaram

problemas a si mesmo ou a outros depois de terem bebido e 6,2% referiram que algum

parente,  amigo ou médico já  se preocupou com seu modo de beber.  Fumantes ativos

somaram 13,95%.  Quanto  aos  níveis  de  exposição de estresse  no trabalho 30,6% dos

entrevistados apresentaram baixo desgaste embora 18,6% apresentaram alto desgaste, o

qual configura estresse ocupacional. Maiores chances de uso problemático de álcool: ser

homens  (OR=4,51;  IC95%:2,92–6,97),  fumante  (OR=3,87;  IC95%:2,23–6,70)  e  possuir

ensino fundamental (OR=1,8; IC95%: 1,0–3,27). Quanto menor o tempo de vínculo com a

instituição,  menor  as  chances  de  uso  problemático  com  álcool.  Conclusão:  Os  futuros

planos de intervenções como a promoção da saúde e prevenção no ambiente de trabalho,

devem considerar  as  seguintes  características  de risco:  ser  homem,  fumante e  possuir

ensino fundamental. 



Modalidade: P

Temática: Adolescentes

CONSEQUÊNCIAS DO CONSUMO DE DROGAS RELATADAS POR 
ADOLESCENTES

Gabriela Pereira Vasters (Universidade de São Paulo), Elton Brás Camargo Júnior 
(Universidade de São Paulo), Carla Araujo Bastos Teixeira (Universidade de São Paulo), 
Sara Pinto Barbosa (Universidade de São Paulo), Sandra Cristina Pillon (Universidade de 
São Paulo), Ana Maria Pimenta Carvalho (Universidade de São Paulo) 

Palavras-chave: Adolescente; Drogas Ilícitas; Serviços De Saúde Mental

Introdução:  O  consumo  de  drogas  por  adolescentes  tem  sido  evidenciado  em  vários

estudos nos quais demonstram elevada prevalência. Nessa perspectiva, o uso de drogas

tem  representado  um  grave  problema  de  saúde  pública.  Além  disso,  a  literatura

demonstra  que  o  consumo  de  substâncias  psicoativas,  nessa  população,  tem  causado

consequências  para  o  sujeito  tanto  em  nível  individual  quanto  social.  Averiguar  as

consequências acarretadas aos adolescentes em decorrência do uso de drogas contribui

para a criação de estratégias de intervenções efetivas e melhor compreensão desse grupo.

Objetivo: Neste estudo objetivou verificar as consequências ocasionadas aos adolescentes,

em decorrência do consumo de drogas, a partir de sua percepção. Método: Pesquisa de

caráter  qualitativo,  com  abordagem  descritiva.  Foram  entrevistados  14  adolescentes,

usuários  de  drogas  de  ambos  os  sexos,  atendidos  por  uma  unidade  ambulatorial

especializada (CAPSad II) de Ribeirão Preto, utilizando um instrumento semiestruturado.

Os dados foram analisados por meio da análise temática de conteúdo, e organizados em

categorias.  A realização desse estudo foi autorizada pelo Comitê de Ética da Escola de

Enfermagem de Ribeirão Preto. Com objetivo de garantir o anonimato, os adolescentes

foram identificados com a letra E, seguida de algarismos arábicos, conforme a sequência

da realização das entrevistas. Resultados: O estudo foi composto predominantemente por

adolescentes do sexo masculino, com idade variando entre 14 a 19 anos (média 16 anos).

As drogas de maiores consumo foram maconha e cocaína, respectivamente. A primeira

categoria,  denominada conflitos familiares, foi  citada pela maioria dos entrevistados. A

segunda  categoria,  intitulada  atos  infracionais  constatou  a  relação  entre  consumo  de

drogas  e  envolvimento  com  atos  infracionais.  A  terceira  categoria  foi  denominada

alterações nos aspectos físicos, verificaram as mudanças físicas, no âmbito da saúde como

na  aparência  pessoal  decorrente  do  uso  continuado  da  droga.  Alterações  de

comportamentos  e  outros  prejuízos,  como  foi  chamada  a  quarta  categoria,  refere  às



alterações  no  comportamento  em  função  do  uso  de  drogas.  Na  última  categoria,

denominada  rendimento  escolar  e  no  trabalho,  identificaram-se  os  prejuízos  relatados

pelos  adolescentes  nessas  duas  áreas.  Conlusão:  Identificou  entre  os  adolescentes

investigados consequências significativas que o uso de drogas acarretam para os mesmos,

segundo sua ótica. Esses resultados podem contribuir para a realização de intervenções

efetivas, que considerem as vivências singulares do adolescente.

Modalidade: P

Temática: Adolescentes

MOTIVOS PARA O USO CONTINUADO DE DROGAS E FATORES QUE 
INFLUENCIAM O DESEJO DE CONSUMO: PERCEPÇÃO DE 
ADOLESCENTES ATENDIDOS EM SERVIÇO ESPECIALIZADO

Gabriela Pereira Vasters (Universidade de São Paulo- USP), Carla Araujo Bastos Teixeira 
(Universidade de São Paulo- USP), Elton Brás Camargo Júnior (Universidade de São 
Paulo- USP), Sara Pinto Barbosa (Universidade de São Paulo- USP), Sandra Cristina Pillon 
(Universidade de São Paulo- USP), Ana Maria Pimenta Carvalho (Universidade de São 
Paulo- USP)

Palavras-chave: Adolescentes; Drogas Ilícitas; Serviço De Saúde Mental

Introdução: O consumo de drogas entre os adolescentes vem ganhando maior amplitude

na sociedade atual. Tal uso tem se dado precocemente e, com isso, suas consequências

também têm sido antecipadas. Diante do universo de mudanças e descobertas tal como a

adolescência,  podemos considerar que quanto mais estruturas de apoio o adolescente

possuir, mais ele tende a utilizar estratégias saudáveis para lidar com angústias, ansiedades

ou fragilidades [1]. É neste cenário que, muitas vezes, as drogas ganham seu espaço como

fonte de prazer, busca por novas sensações, escape à realidade. Buscar a compreensão da

perspectiva do adolescente acerca dos motivos para o uso continuado face aos fatores

que influenciam o desejo de consumo remete-nos a uma realidade capaz de fornecer um

panorama situacional que subsidie ações de saúde voltadas a essa população vulnerável.

Objetivo:  Conhecer  a  perspectiva  dos  adolescentes  que  buscaram  tratamento

especializado para uso abusivo ou dependência de drogas e a interface dos fatores que

influenciam o desejo de consumo e os motivos para o uso continuado de drogas. Método:

Pesquisa  de  caráter  qualitativo,  com  abordagem  descritiva.  Foram  entrevistados  14

adolescentes, usuários de substâncias psicoativas de ambos os sexos, atendidos por uma

unidade ambulatorial especializada no tratamento de dependentes químicos de Ribeirão



Preto, utilizando um instrumento semiestruturado. O estudo foi autorizado pelo Comitê

de  Ética  da  Escola  de  Enfermagem  de  Ribeirão  Preto.  Com  objetivo  de  garantir  o

anonimato,  os  adolescentes  foram  identificados  com  a  letra  E,  seguida  de  algarismos

arábicos,  conforme a sequência  da  realização das  entrevistas.  Resultados:  As  falas  dos

entrevistados  foram  analisadas  e  subdivididas  em  categorias  temáticas.  Duas  grandes

categorias emergiram: Motivos para o uso e Fatores que influenciam o desejo de consumo.

Foram  relatados  como  motivos  para  o  uso  continuado  da  droga:  Cotidiano  (diversão,

ocupação  do  tempo  livre);  fuga  das  situações  de  conflito;  tentativa  de  lidar  com

sentimentos; e benefícios diversos. Com relação aos fatores que influenciam o desejo de

consumo  surgiram  dos  relatos:  Tempo  livre;  Companhias/  relacionamentos;  Situações;

Sentimentos;  Rotina  do  uso,  Dependência;  e  Problemas  pessoais.  Conclusão:  O  uso

continuado e o desejo de consumo de drogas estiveram relacionados aos fatores como

ambiente,  companhias  e  sentimentos  ou  emoções.  Foi  possível  perceber  entre  os

adolescentes  as  habilidades  de crítica  e  reflexão a  respeito  da própria  vivência  com a

droga. Foram pontuados diferentes aspectos interligados como aspectos motivacionais,

limitações, ganhos secundários e prejuízos. Além da associação com a rede de relações

(amigos,  parceiros  afetivos,  familiares  e  equipe  profissional  do  tratamento).   A

possibilidade de conhecer as percepções de adolescentes sobre a vivência com a droga e

fatores  associados  auxiliam  a  direcionar  estratégias  e  intervenções  terapêuticas  mais

assertivas e acolhedoras.

Modalidade: P

Temática: Adolescentes

O PRIMEIRO USO NA VIDA DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS POR 
ADOLESCENTES ATENDIDOS EM UM SERVIÇO ESPECIALIZADO

Gabriela Pereira Vasters (Universidade de São Paulo), Elton Brás Camargo Júnior 
(Universidade de São Paulo), Carla Araujo Bastos Teixeira (Universidade de São Paulo), 
Sara Pinto Barbosa (Universidade de São Paulo), Sandra Cristina Pillon (Universidade de 
São Paulo), Ana Maria Pimenta Carvalho (Universidade de São Paulo) 

Palavras-chave: Adolescente; Drogas Ilícitas; Serviços De Saúde Mental

Introdução: A adolescência é marcada por mudanças e adaptações que o indivíduo vivencia

na transição para a fase adulta. É marcada também pelas experimentações e associações

com grupos de pares, contexto no qual muitas vezes ocorre o uso de drogas. O consumo

de  drogas  entre  adolescentes  vem  ganhando  maior  amplitude  na  sociedade



contemporânea.  O  uso  de  drogas  ilícitas  na  adolescência  tem  se  dado  cada  vez  mais

precocemente  e  constitui-se  hoje  em  uma  questão  salutar  para  as  diferentes  esferas

sociais, poder público e sociedade civil. A literatura evidencia as implicações acarretadas

por este uso precoce na vida escolar, familiar, nas condutas de risco e condições de saúde

destes  adolescentes.  Assim,  considera-se  necessário  conhecer  como  tem se  dado  esta

aproximação com as drogas e, assim, buscar caminhos para uma intervenção efetiva no

campo  da  prevenção.Objetivos:  Conhecer  a  idade,  tipo  de  substância  e  contexto  do

primeiro uso na vida de substâncias ilícitas entre adolescentes atendidos em um Centro de

Atenção Psicossocial para álcool e drogas em Ribeirão Preto, São Paulo. Método: Trata-se

de  um  estudo  qualitativo  que  buscou  compreender,  por  meio  de  entrevistas

semiestruturadas,  o  início  do consumo de drogas entre adolescentes,  com faixa etária

delimitada conforme Organização Mundial da Saúde. As entrevistas foram transcritas e

analisadas descritivamente. A execução desse estudo foi autorizada pelo Comitê de Ética

da  Escola  de  Enfermagem  de  Ribeirão  Preto.Resultados:  Foram  entrevistados  24

adolescentes,  9  deles  do sexo masculino.  Os participantes  possuíam  entre  10-19 anos

(média de 15 anos). A idade de primeiro uso de droga ilícita variou entre 05-16 anos (média

de 12 anos). Os participantes relataram como substâncias de primeiro uso maconha (83%),

cocaína (8%), benzina (4%) e lança-perfume (4%). Cabe ressaltar que para os adolescentes

entrevistados, o uso de maconha e lança-perfume se deu nas idades mais jovens; já os que

iniciaram o uso com a cocaína eram mais velhos em relação aos que utilizaram primeiro as

demais drogas (entre 14-15 anos). Quanto ao local onde ocorreu o primeiro uso (quando

referido  pelos  sujeitos)  predominaram:  espaços  públicos  (6),  casa  própria  ou  alheia  (4

menções), festas (2), escola (2). Por fim, na ocasião do primeiro uso, participantes estavam

sozinhos, 04 na companhia de algum membro da família (como primos ou genitora) e 17

relataram  estar  acompanhados  por  amigos.  Considerações  Finais:  O  estudo  permitiu

conhecer como se deu a primeira experimentação de drogas ilícitas por adolescentes. A

idade  média  do  primeiro  uso  sugere  a  necessidade  de  intervenções  preventivas

precocemente,  ainda  que  a  literatura  refira  que  a  experimentação  de  drogas  não  é

prerrogativa de abuso ou dependência no futuro. Outro aspecto que merece destaque é a

participação dos pares nesta aproximação com as drogas,  pois,  a rede de relações dos

adolescentes  pode  tanto  se  configurar  como suporte  e  proteção  quanto  potencializar

condutas de risco.

Modalidade: P



Temática: Alcoolismo

O PERFIL DOS USUÁRIOS DE BEBIDA ALCOÓLICA NA POLÍCIA MILITAR 
DE MINAS GERAIS

Joanna de Angelis Andrade Lopes (Faculdade Ciências da Vida), Milene Silva Rodrigues 
(Universidade Federal do Estado de Minas Gerais)

Palavras-chave: Alcoolismo; Policiais; Militares

O alcoolismo é uma doença grave, que gera efeitos devastadores e que afeta o indivíduo

em sua saúde física e mental,  em sua vida social  e no seu desempenho profissional.  O

policial militar não está isento deste problema, inclusive a carreira militar muitas vezes é

considerada, devido à especificidade das atividades desenvolvidas, um fator de risco ao

alcoolismo. Avaliar o perfil de usuários de álcool dentro da corporação da polícia militar é

de suma relevância, uma vez que, o álcool causa prejuízos tanto para a organização, com a

perda  da  produtividade,  quanto  para  os  próprios  militares  alcoolistas,  que  acabam

mergulhando  em  um  processo  de  degradação  física,  psíquica  e  moral.  Este  estudo

apresentou como objetivo geral evidenciar o perfil de policiais usuários de bebida alcoólica

na  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  e  como  objetivos  específicos  caracterizar  o  grupo

amostral  segundo  as  seguintes  variáveis:  sexo;  idade;  condição  funcional;  posição

hierárquica;  tempo de serviço e localidade de trabalho.  Trata-se de um estudo do tipo

revisão  integrativa  onde  foram  utilizados  como  fontes  de  dados  monografias

apresentadas nos cursos de especialização realizados pela Academia de Polícia Militar de

Minas  Gerais  e  artigos  publicados  na  Revista  de Psicologia  da  Polícia  Militar  de  Minas

Gerais. O alcoolismo está associado a fatores de risco diversos, mas que mantém alguma

relação entre si e dentro da corporação Policial Militar apresenta um perfil comum em sua

incidência. Geralmente os militares alcoolistas são do sexo masculino, com idade entre 36

e 45 anos. Em sua maioria são militares da ativa, e ocupam as bases da hierarquia militar

nas graduações de cabo e soldados. Quanto ao tempo de serviço, há uma incidência maior

de  alcoolismos  nos  primeiros  5  anos  de  prestação  de  serviço,  e  a  incidência  ocorre

novamente entre os que já prestaram de 21 a 25 anos de serviço. Quanto à localidade de

trabalho,  se  no interior  ou na região metropolitana,  não foram apresentadas  variáveis

relevantes.  Conclui-se  que se faz  necessária  a  investigação sobre o perfil  dos  militares

sujeitos ao alcoolismo,  como forma de intensificar  os trabalhos na área de prevenção,

tratamento e acompanhamento dos mesmos.



Modalidade: AP

Temática: Tabagismo

ABORDAGEM DA NUTRIÇÃO NO TRATAMENTO TABÁGICO

Karla Carolina de Souza Queiroz – (Bolsista de extensão PROEX, Departamento de 
Nutrição/ ICB/ Universidade Federal de Juiz de Fora), Maíra Barros Louro – (Bolsista de 
Iniciação Científica BIC/PROPESQ,  Departamento de Nutrição/ICB/ Universidade Federal
de Juiz de Fora), Isabela Uba Salgado – (Bolsista de Iniciação Científica BIC/PROPESQ, 
Departamento de Nutrição/ICB/ Universidade Federal de Juiz de Fora), Juliana Leão – 
(Residência Multiprofissional em Saúde do Adulto/ Hospital Universitário/ Universidade 
Federal de Juiz de Fora), Letícia Vitoretti – (Residência Multiprofissional em Saúde do 
Adulto/ Hospital Universitário/ Universidade Federal de Juiz de Fora), Sheila Cristina 
Potente Dutra Luquetti - (Departamento de Nutrição/ICB/ Universidade Federal de Juiz 
de Fora), Aline Silva de Aguiar Nemer – (Departamento de Nutrição/ICB/ Universidade 
Federal de Juiz de Fora)

Palavras-chave: Tabagismo; Nutrição; Abstinência

Introdução: O Ambulatório de Prevenção, Tratamento e Controle do Tabagismo (HU/UFJF)

é  formado  por  equipe  multidisciplinar  em  saúde  incluindo  a  nutrição  para  atender  as

demandas  clínicas  e  nutricionais  dos  pacientes  em  tratamento  tabágico.  Objetivo:

Apresentar  a  experiência  da  equipe  de  nutrição  (EN)  no  tratamento  tabágico  como

estratégia de melhora de risco cardiovascular e manutenção da abstinência.  Método: A

abordagem da equipe de nutrição (EN) consta na anamnese alimentar, coordenação da

avaliação bioquímica, dosagem de monóxido de carbono e avaliação nutricional (AN) no

início e após 4 meses de tratamento. Durante o tratamento, a EN (docentes, residentes

nutricionistas e acadêmicos) acompanha todas as sessões avaliando a fissura, os alimentos

consumidos em substituição ao cigarro e atendendo demandas individuais e do grupo com

a realização de palestras e distribuição de material explicativo. Atendimentos individuais

são realizados conforme demanda clínica e metabólica avaliada pela equipe. Resultados:

Desde  março  de  2012  acompanhamos  cerca  de  80 tabagistas.  Durante  o  tratamento,

muitos pacientes externaram preocupação com seu estado nutricional, porém, apenas seis

tiveram a iniciativa de marcar a consulta individual e três compareceram à mesma. Com

base nisso, a EN está presente em todas as sessões de tratamento, tirando frequentes

dúvidas,  além de estarmos presentes em todas as sessões do tratamento.  Nas sessões

específicas  da  nutrição  (terceira  sessão  semanal,  uma  sessão  quinzenal  e  uma  sessão

mensal) são feitas palestras sobre alimentação saudável, porções de alimentos, economia

sem cigarro, além de distribuição de material ilustrativo. São distribuídos “kits fissura” a

fim  de  incentivar  o  consumo de oleaginosas  e  frutas  secas.  Para  o  enfrentamento  da



abstinência, orientamos o consumo de água, recursos como palitos de hortaliças e ervas

(cravo,  hortelã)  e  escolhas  alimentares  saudáveis  e  pouco  calóricas,  em  substituição  a

alimentos doces e gordurosos.  A atuação da nutrição visa um melhor enfrentamento da

abstinência  evitando  ganho  de  peso  excessivo  e  aumento  do  risco  de  doenças

cardiovasculares.  Conclusão:  É  positiva  a  atuação da nutrição no presente ambulatório

com a realização da AN, dos exames bioquímicos e da dosagem do monóxido de carbono

para acompanhar as mudanças orgânicas e metabólicas com a abstinência. As palestras,

orientações alimentares,  atendimento nutricional  e kit fissura promoveram melhora no

consumo alimentar.  Considerações finais: É sabido que pacientes abstinentes mantêm-se

ansiosos, com grande probabilidade de veicularem tal ansiedade ao consumo excessivo de

alimentos com alto valor calórico e de bebidas alcoólicas,  devido a sensação de prazer

proporcionada pelos mesmos, compensando a vontade de fumar e promovendo o ganho

de peso. Portanto, é importante a atuação do nutricionista na equipe de tratamento do

tabagismo, apoiando a manutenção da abstinência.

Modalidade: AP

Temática: Estigma

VALIDAÇÃO DA VERSÃO BRASILEIRA DA “ESCALA DE ESTIGMA 
INTERNALIZADO DE TRANSTORNO MENTAL (ISMI) ADAPTADA PARA 
DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS”

Rhaisa Gontijo Soares (Faculdade Pitágoras Divinópolis / Faced); Pollyanna Santos 
Silveira (UNIFESP); Ana Regina Noto (UNIFESP); Telmo Mota Ronzani (UFJF)

Palavras-chave: Validação De Escala; Estigma Internalizado; Usuários De Substâncias

Introdução:  Dentre  os  transtornos  mentais,  uma  das  condições  consideradas  como

potencialmente estigmatizadas pela sociedade é a dependência de substâncias [1]. No que

se  refere  às  conseqüências  negativas  para  os  indivíduos  estigmatizados,  o  principal

impacto  é  a  internalização  do  estigma,  conhecido  como  auto-estigma,  o  qual  ocorre

quando membros de um subgrupo imerso em atitudes preconceituosas de uma cultura

dominante concordam com esses preconceitos, aplicando as atitudes em si [2]. O estudo

sobre  auto-estigma  vem  crescendo  na  literatura  internacional,  embora  este  tema  não

tenha sido enfatizado nos estudos que utilizam amostras de dependentes de substâncias.

A proposição de um estudo que tenha como tema de pesquisa a mensuração do estigma

internalizado entre dependentes de substâncias justifica-se pelo ineditismo da proposta, já



que não existem estudos sobre instrumentos de avaliação do estigma internalizado no

Brasil. Objetivo: O presente estudo teve como objetivo traduzir e validar, para a realidade

brasileira,  a  escala  Internalized  Stigma  of  Mental  Illness  –  ISMI  [3]  adaptada  para

dependentes  de  substâncias.  Essa  escala  é  composta  por  29  itens  agrupados

tematicamente em cinco subescalas: Alienação; Aprovação do Estereótipo; Percepção de

Discriminação; Evitação Social; e Resistência ao Estigma. Método: A pesquisa foi realizada

com uma amostra  de 299 dependentes  de substâncias,  pacientes  de duas  instituições

públicas de saúde de Juiz de Fora – MG. Os instrumentos de pesquisa utilizados entre os

participantes foram: questionário sócio-demográfico; MINI; ISMI; Escala de Auto-estima de

Rosenberg  (EAER);  Escala  de  Esperança  de  Herth  (EEH)  e;  escala  de  rastreamento

populacional para depressão (CES-D). A análise de confiabilidade da ISMI foi estimada pelo

Coeficiente alfa de Cronbach (α) e Coeficiente Spearman-Brown (split-half). As evidências

de validade da ISMI foram analisadas por meio da validade de conteúdo e de construto.

Para esta última, realizou-se a validade convergente e a Análise Fatorial Exploratória de

Máxima Verossimilhança. Resultados: Os resultados apresentaram que a escala validada

possui  alta  consistência  interna  (α=0,83  /  split-half=0,76).  A  validade  de  constructo

demonstrou correlação estatisticamente significativa (p<0,01)  entre a ISMI  e  as escalas

CES-D (r=0,47), EEH (r=-0,19) e EAER (r=-0,48). Conclusão: A versão brasileira da ISMI possui

propriedades psicométricas satisfatórias e promete ser um instrumento útil para mensurar

o  estigma  internalizado  entre  dependentes  de  substâncias.  Dessa  forma,  médicos  e

profissionais de saúde podem se encorajar e incluir a redução do estigma como parte do

tratamento para dependência de substâncias. 

Modalidade: P

Temática: Substâncias Psicoativas

CARACTERIZAÇÃO DO PRIMEIRO CONTATO COM SUBSTÂNCIAS 
PSICOATIVAS DE MULHERES DEPENDENTES DE ÁLCOOL E OUTRAS 
DROGAS

Janaina Soares (Doutoranda da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo), 
Divane de Vargas (Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo), Bruna Bavuso 
do Nascimento (Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo), Marina Nolli 
Bittencourt (Doutoranda da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo)

Palavras-chave: Mulheres; Alcoolismo; Transtornos Relacionados Ao Uso De Substâncias

Introdução:  Apesar  das  peculiaridades  do uso de substâncias  psicoativas  na  população



feminina  e  de  seu  aumento  nas  últimas  décadas,  existe  carência  de  estudos  sobre  a

temática  na  literatura  nacional.  A  maioria  das  investigações  conduzidas  estão  focadas

especialmente  na  população  masculina  [1],  devido  ao  fato  de  as  mulheres  terem

permanecido durante algumas décadas subrepresentadas nas pesquisas [2]. Aliado a isso

está o fato de que, no Brasil, existe carência de serviços especializados no atendimento de

saúde mental  da mulher,  pouco treinamento dos profissionais  de saúde e escassez na

produtividade de pesquisas nessa área.  Considerando-se que são escassos na literatura

estudos relacionados aos problemas decorrentes do uso de substâncias psicoativas entre

as  mulheres  e  tendo-se  em vista  a)  o  aumento  do número de mulheres  dependentes

dessas substâncias que procuram tratamento nos serviços especializados, b) a magnitude

desse problema para a saúde da mulher,  c)  a  necessidade de trabalhos relacionados à

ainda reduzida parcela de mulheres que buscam atendimento de saúde e d) o fato de se

encontrarem  na  literatura  pesquisas  que  afirmam  que  o  contexto  e  o  perfil

socioeconômico no qual se insere a mulher têm influência direta em sua relação com as

drogas [3], julgou-se oportuno a realização desse estudo. Objetivo: Caracterizar o primeiro

contato com substâncias psicoativas de mulheres dependentes de álcool e outras drogas

atendidas em um Centro de Referência em Álcool e Outras Drogas. Método: Trata-se de

um estudo descritivo, de carácter retrospectivo,  realizado por meio de busca ativa nos

prontuários  de  todas  as  pacientes  do  sexo  feminino  que  tinham  sido  atendidas  pela

primeira vez em um centro de referência em álcool e outras drogas – no período de 1994 a

2010.  A  amostra  constituiu-se de 412 prontuários,  sendo que os  dados respectivos  as

variáveis:  idade,  tipo de droga de primeiro contato e contexto de utilização da droga,

foram armazenados no programa SPSS - Statistical Package for the Social Sciences, com o

qual se realizou a análise descritiva. Resultados: A idade média do primeiro contato com as

substâncias psicoativas da população do estudo foi 16 anos. O primeiro contato se deu

com maior frequência junto com os amigos (29,36%), seguidos de eventos sociais (bares,

festas,  baladas)  (16,05%)  e  juntamente  com  algum  familiar  direta  ou  indiretamente

(14,68%).  A  primeira  substância  utilizada  na  maioria  dos  casos  foi  o  álcool  (39,69%),

seguido do tabaco (20,96%) e da maconha (11,42%). Em 13,33% dos casos foi relatado o

contato simultâneo com diversas drogas. Conclusão: O estudo indica que é no período da

adolescência que as mulheres ficam mais vulneráveis ao primeiro contato com substâncias

psicoativas e revela a influência do contexto social e familiar na iniciação do uso de drogas.

O primeiro contato acontece, na maioria das vezes, com drogas consideradas lícitas,  as

quais favorecem o uso das substâncias consideradas ilícitas. 



Modalidade: AP

Temática: Alcoolismo

IMPACTO DE UMA INTERVENÇÃO EDUCATIVA NAS ATITUDES E 
CONHECIMENTOS DE ENFERMEIROS SOBRE O ÁLCOOL E PROBLEMAS 
ASSOCIADOS

Janaina Soares (Doutoranda da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo), 
Divane de Vargas (Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo), Marina Nolli 
Bittencourt (Doutoranda da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo)

Palavras-chave: Educação Em Enfermagem; Alcoolismo; Conhecimentos, Atitudes E Prática
Em Saúde

Introdução:  Atualmente,  cerca  de  10%  da  população  dos  centros  urbanos  de  todo  o

mundo faz uso abusivo de alguma substância psicoativa, esse problema tem atingido os

indivíduos ao redor do mundo independente do sexo,  idade e nível  social.  Estimativas

internacionais e do Ministério da Saúde apontam que no Brasil, entre 6 e 8% da população,

cerca  de  16  milhões  de  pessoas,  exigem  atendimento  regular  para  os  transtornos

relacionados ao uso prejudicial de álcool e outras drogas [1]. Entretanto, se por um lado,

tem-se constatado o aumento da demanda de pessoas com problemas relacionados ao

uso de álcool nos serviços de saúde, e o mesmo tem sido considerado problema de saúde

pública, levando a propostas de vários governos para seu enfrentamento [2;3], tem sido

bem documentado na literatura que os enfermeiros tem apresentado atitudes negativas

[3;4],  estigmatizantes [5;6],  e pautadas no “modelo moral”  de explicação etiológica do

problema [5].  Embora a maioria das publicações realizadas no Brasil  [4;7] e no exterior

[7;8]  sobre  as  atitudes  atribuam  as  atitudes  negativas  a  formação  e  conhecimentos

inadequados para o enfrentamento do problema, ainda são escassos, principalmente, na

literatura brasileira, estudos que tenham se ocupado de investigar o conhecimento desses

profissionais  e especificamente o impacto de intervenções educativas nas atitudes dos

enfermeiros. Objetivo: Verificar o impacto de uma intervenção educativa nas atitudes de

enfermeiros  frente  aos  problemas  associados  ao  uso  do  álcool.  Método:  Estudo

exploratório  de abordagem  quase-experimental,  constituiu-se  de uma  amostra  de 185

enfermeiros,  desses 84 foram submetidos a um curso de capacitação e constituíram o

Grupo  experimental.  Os  dados  foram  coletados  por  meio  de  um  questionário  de

conhecimentos e uma escala de atitudes (EAFAAA) e analisados utilizando-se o software

SPSS, versão 17.0. Para buscar a relação entre as atitudes e os conhecimentos, além de



comparar  os  resultados  obtidos  entre  os  dois  grupos  (GC  e  GE),  foram  realizadas

estatísticas descritivas básicas e utilizados testes paramétricos e não paramétricos para

comparação  entre  os  grupos  dos  resultados,  segundo  as  variáveis  socioeconômicas,

demográficas e de nível  de conhecimentos e atitudes.  Resultados:  Observou-se que as

atitudes  dos  participantes  de  ambos  os  grupos  foram  positivas.  Com  relação  aos

conhecimentos, não observou-se diferenças significativas entre os dois grupos. Os maiores

preditores  de  atitudes  positivas  encontrados  foram  “possuir  preparo  para  atuar  com

dependentes químicos” (OR=2,18), “ter recebido maior carga-horária durante a graduação

sobre  a  temática  “álcool  e  outras  drogas”  (OR=1,70)  e  “ter  realizado  pós-graduação”

(OR=2,59). Conclusão: Concluiu-se que intervenção educativa realizada exerceu impacto

positivo  nas  atitudes  dos  enfermeiros  frente  ao  alcoolista  e  o  trabalho  e  as  relações

interpessoais com essa clientela.

Modalidade: P

Temática: Adolescentes

CRESCENDO CONSCIENTE

Ana Caroline Alves (Apresentadora- Unifal-MG), Josilene das Dores de Oliveira 
(Unifal-MG), Camila Sanches Manca (Unifal-MG), Mayara Orsini (Unifal-MG),  Maiara Neves
Barreto (Unifal-MG), Milara Barp (Unifal-MG), Tarcila Cristina Rodrigues Cândido 
(Unifal-MG), Thaynara Paola de Carvalho (Unifal-MG), Sarah Salvador Pereira (Unifal-MG), 
Dênis Moreira da Silva (Unifal-MG), Érika de Cássia Lopes Chaves (Unifal-MG), Cristiane da
Silva Marciano Grasselli (Unifal-MG)

Palavras-chave: Adolescência; Drogas; Atividades Lúdicas

Introdução  -  A  adolescência  corresponde  a  um  período  de  descobertas  das  próprias

limitações,  de  curiosidade  por  novas  experiências  [1]  e  é  marcada  por  atitudes  de

experimentação e exploração, inclusive para o uso indevido de álcool e drogas [2]. A escola

é um campo favorável  para se aplicar  ações preventivas ao abuso dessas drogas,  pois,

expressa  em  seu  cotidiano  as  múltiplas  contradições  das  desigualdades  sociais  [3].

Objetivo -  Desenvolver  ações pedagógicas,  sensibilizar  e  orientar  adolescentes de uma

escola pública do município de Alfenas sobre riscos e consequências advindos do consumo

indevido de álcool e outras drogas. Métodos - Foram realizadas visitas quinzenais a uma

escola pública de Alfenas-MG, durante os meses de setembro a dezembro de 2012.  O

projeto  foi  desenvolvido  nas  cinco  turmas  de sétimos  anos  do Ensino  Fundamental  II,

abrangendo aproximadamente 150 alunos. Várias dinâmicas de grupo foram criadas para a



abordagem dos temas referente aos riscos e consequências do uso de álcool  e outras

drogas.  Foram realizados cinco encontros na  própria escola,  e  uma visita  dos alunos à

Universidade  Federal  de  Alfenas  (UNIFAL-MG).  Os  temas  abordados  foram:  “Raporte”,

“Auto-estima”,  “Álcool  e  Cigarro”,  “Drogas  depressoras  e  estimulantes”,  “Drogas

perturbadoras e Problemas médicos e psicológicos associados ao uso abusivo de álcool e

outras drogas”, e por último “Depoimento de ex usuários e Reconstrução íntima”. O último

encontro foi realizado na UNIFAL-MG e contou com a participação de membros N. A. No

final do projeto foi aplicado um questionário de avaliação das atividades desenvolvidas

que as classificaram com notas que variaram de 6 (muito ruim), 7 (ruim), 8 (bom), 9 (muito

bom)  até  10  (excelente).  Resultados  -  O  questionário  de  avaliação  das  atividades

desenvolvidas  foi  respondido por  97 alunos.  Os  resultados  mostraram  que as  notas  8

(bom), 9 (muito bom) e 10 (excelente) foi atribuída no primeiro encontro por 91,7% dos

entrevistados; no 2º encontro por 88,6%; no 3º encontro 87,5%; no 4º encontro 88,6%; no

5º encontro por 87,5%; e no 6º encontro por 96,9% dos alunos. As perguntas sobre o que

mais e o que menos gostaram foram respondidas por 79 alunos, onde 40,5% responderam

que foi a última atividade referente à visita dos mesmos a UNIFAL-MG com o depoimento

de ex usuários e momento de reconstrução de valores relacionados à identidade pessoal e

a família, como a atividade que mais gostaram. Por outro lado, 12,7% dos entrevistados

indicaram o teatro na atividade sobre drogas depressoras e estimulantes, a atividade que

menos  gostaram.  Conclusão  -  Durante  os  encontros  podemos  destacar  a  participação

positiva  dos  alunos  que  sempre  interagiram  nas  dinâmicas  propostas.   Também  foi

significativo o apoio e atenção dada pela escola ao projeto e o desejo manifestado na

reunião de professores que haja uma integração do tema com as disciplinas ministradas.

Modalidade: P

Temática: Crack

O IMPACTO DO CRACK NA VIDA DO ADOLESCENTE UMA 
CONTRIBUIÇÃO DA ENFERMAGEM

Alexandra de Macedo Lins de Barros (Universidade Estácio de Sá)

Palavras-chave: Crack; Adolescente; Enfermagem

O presente trabalho tem como tema O Impacto do Crack na Vida do Adolescente, uma

contribuição da enfermagem. O tema se insere na Linha de Pesquisa Saúde e Sociedade e

possui  como área predominante Enfermagem em Saúde Mental.  Teve como objeto de



estudo:  O  Impacto  do  crack  na  vida  do  adolescente  e  a  atuação  do  enfermeiro.  A

motivação deu-se enquanto acadêmica de Enfermagem, durante a disciplina de ensino

clínico  de  Saúde  Mental,  do  6°  período  da  Graduação  em  Enfermagem  de  uma

Universidade  privada  do  Município  do  Rio  de  janeiro.  Durante  as  visitas  técnicas  no

CAPS’ad,  onde  foi  vivenciado  a  realidade  dos  usuários  de  crack,  em  especial  os

adolescentes, pude perceber que não existem programas específicos destinados a esta

faixa etária. Em contrapartida, os estudos apontam que o impacto do uso desta droga se

faz maior nesta fase da vida, motivando assim a necessidade de conhecer melhor esta

situação  para  poder  dar  respostas  mais  efetivas  as  demandas  que  surgem  durante  o

atendimento  desses  adolescentes  na  área  da  Enfermagem.  Sendo  assim,  o  estudo

apresentou  como  questão:  Como  o  profissional  enfermeiro  lida,  na  sua  prática

profissional, com o impacto causado pelo o crack na vida dos adolescentes? O objetivo do

estudo  foi:  Analisar  o  impacto  que  o  crack  gera  na  vida  do  adolescente  dependente,

incluídos ou não em programas de tratamento ou prevenção e Descrever as estratégias

utilizadas pelo profissional enfermeiro para lidar com o impacto causado pelo o crack na

vida dos adolescentes, a partir do conhecimento já acumulado por outros pesquisadores.

Tendo como metodologia: abordagem de natureza qualitativa, (1), método descritivo, (2) e

do tipo bibliográfica, (3).  Utilizou-se como cenário os acervos das bibliotecas das redes

privadas e públicas de ensino do município do Rio de Janeiro e os sujeitos foram livros,

sites científicos, monografias entre outros. A revisão de literatura subdividiu-se em três

partes, a primeira foi intitulada: Breves considerações sobre problemas de drogas no Brasil

e  o  surgimento  do  crack  e  estatísticas  atuais,  onde  foram  utilizados  dados  de

Levantamentos do M.S – (4) e (5). A segunda parte intitulada: O Processo Adolescência, foi

respaldado nos seguintes autores: (6) e (7). A terceira e última parte, intitulada: O Papel da

Enfermagem e atuação do Enfermeiro com Usuários de drogas. Utilizando como autores:

(8), (9), (10) e (11). Na análise de dados visando à compreensão da temática e resposta

para  o  questionamento,  organizamos a  discussão  abordando a  atuação do enfermeiro

frente  ao  Impacto  das  Drogas  na  Vida  do  Adolescente  evidenciando  questões  que

implicam e contribuem para reduzir a potencialização desse impacto na vida deste usuário

e da família. Conclui-se com este estudo que uma nova proposta de planos de cuidados

deve ser implementada para esta faixa etária estudada, pois a estratégia de redução de

danos não se adequa a esta clientela, a se pensar em um Caps’i ad, para que se atenda a

demanda de crianças e adolescentes usuários de drogas lícitas e ilícitas, com a proposta do

próprio CAP’S, objetivando a atuação da Enfermagem em lidar, reabilitar e ressocializar



estes adolescentes, juntamente com a família do mesmo. 

Modalidade: AP

Temática: Adolescentes

ATITUDES E CRENÇAS SOBRE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS ENTRE 
ESTUDANTES DE UMA ESCOLA PÚBLICA

Lorena Silveira Cardoso (Universidade Federal do Espirito Santo), Cíntia Lepaus Thomas 
(Universidade Federal do Espirito Santo), Marcos Vinicius Ferreira de Souza (Universidade
Federal do Espirito Santo), Camila Vieira Barcelos (Universidade Federal do Espirito 
Santo), Wanderson Gonçalves (Universidade Federal do Espirito Santo), Marluce Miguel 
de Siqueira (Universidade Federal do Espirito Santo)

Palavras-chave: Adolescente; Prevenção Primária; Uso Indevido De Drogas

O  consumo  de  substâncias  psicoativas  (SPAs)  é  um  fenômeno  mundial  que  tem

transcendido a categoria de problema de saúde. Dados da Organização Mundial de Saúde

apontam que as drogas que têm causado maiores distúrbios orgânicos e dependência são

justamente  aquelas  consideradas  lícitas  como  o  álcool  e  o  cigarro,  e  amplamente

difundidas através de propagandas atraentes, sugerindo poder e aceitação por parte dos

grupos sociais. De acordo com a atual tendência de expansão do consumo de drogas, bem

como  da  iniciação  cada  vez  mais  precoce  torna-se  necessário  à  realização  de  ações  e

medidas de prevenção, evitando dessa forma a experimentação, bem como a progressão

para  o  uso regular,  abuso e,  consequentemente,  a  dependência.  A  escola  entra  nesse

cenário,  como  o  principal  local  de  discussão  e  interlocução  de  tais  ações  preventivas

dirigidas aos jovens. Estudos mostram que os programas educacionais direcionados aos

adolescentes devem incluir: uma programação planejada, controle regular, abordagem de

questões  específicas  deste  grupo  populacional,  prevenção  e  assistência  às  infecções

sexualmente transmissíveis, incluindo o HIV. No qual o conhecimento teórico apenas, não

é suficiente, visto que os adolescentes precisam aprender a identificar uma situação de

risco, compreender sua vulnerabilidade, conhecer alternativas de proteção, e quando se

depararem com a situação de decisão, consigam concluir qual é a escolha adequada para a

determinada situação e em conformidade com seus valores pessoais levando em conta

riscos  e dimensionamento das  consequências  posteriores.  Objetivou-se  neste  trabalho,

conhecer as atitudes e crenças sobre substâncias psicoativas (SPAs) entre estudantes do

ensino  fundamental  de  uma escola  municipal  em Vitória  –  ES.  Trata-se  de  um estudo

exploratório, descritivo com abordagem quantitativa. A população alvo foi composta por



alunos  do  5º  ao  8º  ano,  constituindo  uma  amostra  de  24 estudantes.  O  questionário

utilizado foi elaborado com base no Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas- Ministério da

Saúde. Dos escolares, 62,5% relatam que conversar sobre drogas com os pais diminui as

chances do consumo de SPAs e 41,7% referem que conviver com familiares e/ou amigos

usuários os torna mais vulneráveis ao uso. Dos alunos, 50 %, acreditam que a mídia não

influencia no uso de drogas.  Ainda,  70,8% destes,  relataram que a autoestima elevada

previne o uso de SPAs. Considerações finais: neste trabalho fica claro que, as atitudes e

crenças  dos  adolescentes  em  relação  ao  uso  de  drogas  sofrem  influencia  da  família,

amigos  e  pessoas  mais  próximas,  logo  atuam  como  fator  decisivo  no  início,  na

continuidade ou no uso de SPAs.  O estudo enfatizou a  importância  das  atividades  de

prevenção  serem  realizadas  de  acordo  com  a  realidade  local  onde  os  grupos  estão

inseridos. Além disso, aponta para a necessidade de mais estudos sobre atitudes e crenças

dos  alunos,  bem  como  da  escola,  das  famílias  e  da  comunidade,  face  a  carência  dos

mesmos na literatura. 

Modalidade: AP

Temática: Crack

INTINERÁRIOS DO USO DE CRACK NA INTERLOCUÇÃO COM OS 
CONTEXTOS SOCIOCULTURAIS DE USO NA CONSTRUÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA DOS USUÁRIOS

Paulo Henrique Dias Quinderé (Universidade Estadual do Ceará), Maria Salete Bessa 
Jorge (Universidade Estadual do Ceará)

Palavras-chave: Aspectos Socioculturais; Usuários De Crack; Agravos À Saúde

O  uso  do  crack  tem  gerado  muita  discussão  na  sociedade,  principalmente no que diz

respeito  aos  potenciais  efeitos  danosos  desta  droga  no  organismo  humano  e  na

organização social. No entanto, observamos discursos falaciosos e midiáticos que reforçam

e  confundem  a  compreensão  deste  fenômeno,  além  de  um  conjunto  de  pesquisas

cienntíficas  que  tem  reforçado  o  caráter  biologicista  e  os  efeitos  fisicoquímicos  da

substãncia como responsáveis pelos desdrobramentos da problemática do uso do crack.

Para isto o estudo tem como objetivo discutir os intinerários do uso do crack e os seus

aspectos socioculturais  na construção da experiência dos usuários.  Trata-se um estudo

qualitativo  de  natureza  hermenêutica.  Foram  entrevistados  25  usuários  de  crack

acompanhados  por  dois  Caps-ad  e  cinco  Unidades  Básicas  de  Saúde  das  Secretarias



Executivas  Regionais  (SER)  IV  e  V  e  de  21  trabalhadores  dos  respectivos  serviços  do

município de Fortaleza, no período de janeiro de 2011 a agosto de 2012. Utilizou-se como

instrumentos  de  coleta  de  dados  a  entrevista  semi-estruturada  e  a  observação

participante com as anotações realizadas em diário de campo. Todas as entrevistas foram

gravadas  em  aparelho  digital  e  disponibilizado  o  áudio  aos  participantes  para  que

pudessem acrescentar ou suprimir os seus discursos. A pesquisa foi apreciada pelo Comitê

de Ética em Pesquisa da Universidade estadual o Ceará com o N. de protocolo: 115831290.

Os  resultados  demonstraram que o  consumo de crack se  dá mediante o  consumo de

outras  substâncias  psicoativas,  tanto  lícitas  quanto  ilícitas,  e  que  muitas  vezes  os

problemas adivindos  estão relacionados  a  outras  substâncias  e  não somente ao crack.

Além disso, os agravos à saúde advindos do uso do crack estão relacionados às formas de

consumo desta droga, geralmente consumida em locais inóspitos, através de instrumentos

sujos, tais como latas encontradas no lixo. O uso concomitante de crack com maconha

(mesclado) tem se apresentado com um padrão menos compulsivo do que o uso do crack

na sua forma pura. Aspectos sociais também contribuem para impulsionar do uso do crack

como: a busca por novidade, a necessidade se sentir reconhecido socialmente por grupos

de referência e a busca por prazer. Portanto, conclui-se que a construção da experiência do

uso de crack não se dá somente no contato do usuário com os efeitos esperados da droga,

mas também a partir do sentido que estes usuários dão ao efeito experimentado. Além

disso,  os  siginifcados  construídos  socialmente  entorno  da  substância,  ou  seja,  as

representações que uma determinada substância tem num sociedade é parte influente no

que o indivíduo vai experimentar em termos de efeitos, assim como também no que vai

construir o sentido deste uso.

Modalidade: AP

Temática: Saúde

PREVALÊNCIA DE SÍNDROME METABÓLICA ENTRE USUÁRIOS DE 
ÁLCOOL EM TRATAMENTO

Aline Silva Aguiar Nemer (Universidade Federal de Juiz de Fora), Mayla Cardoso 
Fernandes Toffolo

Palavras-chave: Síndrome Metabólica, Alcoolista, Abstinência Alcoólica

Objetivo:  Avaliar  a  prevalência  de  Síndrome  Metabólica  (SM)  entre  alcoolistas  em

tratamento.  Metodologia:  Foi  realizado  um  estudo  transversal  com  65  alcoolistas  (42



homens) atendidos no CAPSad de Ouro Preto, MG. Os voluntários foram submetidos à

avaliação nutricional  que consistiu na aferição das medidas de peso corporal,  estatura,

circunferência da cintura (CC);  e clínica que constou de exames bioquímicos,  tais como

glicemia de jejum, colesterol total e frações e triglicérides (TG) e mensuração da pressão

arterial  (PA).  O  padrão  de  uso  de  bebida  alcoólica  como abstinência  (AB  n=30)  e  não

abstinência (NAB n=35) foram obtidos através no protocolo de atendimento nutricional.

Para o diagnóstico da SM seguiu-se os critérios da American Heart Association/National

Heart, Lung, and Blood Institute (2009), que consiste na presença de pelos menos três dos

cinco  seguintes  fatores:  CC  elevada  (homens  (H)  >  90cm  e  mulheres  (M)  >  80cm);  TG

aumentados (> 150mg/dL); redução do HDL-colesterol (H) < 40mg/dL e (M) < 50mg/dL); PA

elevada (PA sistólica > 130mmHg e, ou diastólica > 85mmHg) e glicose de jejum elevada

(>100mg/dL).  Resultados:  A  prevalência  de  SM  entre  os  alcoolistas  foi  de  29,2%,  não

diferenciando entre AB (33,35%, n =10) ou NAB (25,72%, n=9) (p=0,900-teste X2). Entre os

parâmetros avaliados para o  diagnóstico da SM,  houve diferença significativa  somente

quanto ao HDL-c, sendo os NAB com maior prevalência de alteração (n=11, 31,43%), em

relação aos abstinentes (n=2,  6,67% -  p=0,025 -  teste exato de Fisher).  Apesar  de não

significativo,  os  parâmetros  TG  (23,35%),  Glicemia  (20%),  PA  (65,52%)  e  CC  (42,86%)

encontraram-se alterados nos AB e os  parâmetros TG (22,85%),  Glicemia  (14,28%),  PA

(42,86%)  e  CC  (50%)  nos  NAB.  A  idade  foi  um  fator  significante  na  presença  da  SM

(p=0,001- teste t-Student) com maior média entre os indivíduos com diagnóstico de SM

(com SM: 48,268,57 x Sem SM: 40,287,94).Discussão: Apesar do estudo ser dirigido a

uma população específica, nossos resultados encontram reforço com outros estudos, que

encontraram ocorrência de SM entre 18% e 30% sendo mais evidente a sua ocorrência

com a elevação da faixa etária. O consumo abusivo do álcool tem sido sugerido como fator

relevante em relação ao risco de diabetes tipo 2,  hipertensão e obesidade,  patologias

importantes  no diagnóstico  da SM.  Estes  aspectos  justificam  a  criação  de medidas  de

intervenção e acompanhamento nutricional entre este grupo de pacientes.

Modalidade: AP

Temática: Saúde



CONCENTRAÇÃO SÉRICA DE LEPTINA EM DIFERENTES MOMENTOS DA 
ABSTINÊNCIA ALCOOLICA

Mayla Cardoso Fernandes Toffolo, Aline Silva Aguiar Nemer (Universidade Federal de 
Ouro Preto)

Palavras-chave: 

Introdução:  A leptina,  hormônio  secretado pelo  tecido adiposo,  altera  a  sinalização de

dopamina no núcleo accumbens, o que afeta diretamente a sensibilidade da recompensa e

a modulação de abstinência. Objetivos: Avaliar o níveis séricos de leptina e sua relação com

estado nutricional entre alcoolistas abstinentes e não abstinentes. Métodos: Pacientes de

ambos os sexos, maiores de 18 anos, frequentadores do Centro de Apoio Psicossocial para

Usuários de Álcool  e Outras Drogas (CAPSad) de Ouro Preto-MG,  que usaram o álcool

como droga principal foram incluídos no estudo. Pacientes abstinentes foram separados

de acordo com o tempo sem o uso da droga como A2 (1-3 meses de abstência) e A3 (4

meses ou mais de abstinência). Peso e altura foram aferidos para calcular Índice de Massa

Corporal (IMC). Amostras de sangue foram coletadas para a avaliação dos níveis séricos de

leptina. Resultados e Discussão: Os níveis médios de leptina, leptina/IMC, foram maiores

em  todas  as  categorias  femininas  em  comparação  as  categorias  masculinas.  Mulheres

abstinentes (A2) apresentaram maior leptina, leptina/IMC do que as não abstinentes (p =

0,039, p = 0,023, p = 0,023).Já as abstinentes há mais tempo(A3) apresentaram valores de

leptina, leptina/IMC semelhantes às mulheres não abstinentes (p> 0,05). Os maiores níveis

de leptina nas mulheres abstinentes recente (A2), mesmo após o ajuste pelo IMC, pode ser

explicado por outros fatores além da maior concentração de gordura corporal,  como o

própria história de alcoolismo crônico. O processo de abstinência pode induzir alterações

em  mecanismos  fisiopatológicos  ainda  desconhecidos,  possivelmente  induzindo  uma

maior sensibilidade do tecido adiposo em liberar leptina. Diferenças estatísticas também

foram  evidenciadas  entre  mulheres  abstinentes  A2  e  A3  bem  como  uma  associação

positiva significativa entre os níveis de leptina e IMC (leptina x IMC: r = 0,91, p <0,01). No

entanto,  não  foi  encontrada  uma  associação  significativa  entre  estes  resultados  em

mulheres abstinentes (leptina x IMC: r = 0,28, p = 0,37 ).  Conclusão: Nossos resultados

sugerem que os níveis de leptina parecem aumentar apenas mulheres abstinentes. Este

resultado pode estar relacionado ao tempo de abstinencia.

Modalidade: AP



Temática: pendente

ADEQUAÇÃO ALIMENTAR EM ALCOOLISTAS

Mayla Cardoso Fernandes Toffolo, Aline Silva Aguiar Nemer ( Universidade Federal de 
Juiz de Fora)

Palavras-chave: 

Introdução: Além de afetarem a percepção que os usuários têm de si mesmos, o álcool

também afeta o estado nutricional e altera os hábitos alimentares do indivíduo. Por ser a

única substância psicoativa que fornece energia (7,1 kcal/g),  seu consumo pode levar a

desnutrição  e  ao  sobrepeso,  dependendo  da  frequência  e  quantidade  consumida.

Objetivo:  avaliar  a  oferta  de  energia,  macro  e  micronutrientes  para  alcoolistas  em

tratamento  e  seu  impacto  no  estado  nutricional.  Métodos:  Trata-se  de  um  estudo

longitudinal  ,com  21  pacientes  alcoolistas  em  tratamento  no  Centro  psicosocial  de

Usuários  de  Álcool  e  Drogas  (CAPSad).  Foi  realizado  avaliação  antropométrica  dois

momentos T=0 (momento inicial  do tratamento) e  T=3 (após 3 meses de tratamento).

Foram coletadas neste período todas as refeições ofertadas aos usuários,  uma vez por

semana, em dias distintos que contemplou os cinco dias da semana. Todos os alimentos

foram  pesados  separadamente  e  analisados  pelo  software  Virtual  Nutri  Plus  2.0®.  A

adequação da ingestão de nutrientes foi calculada com base nas DRIs (Dietary Reference

Intakes).  Resultados:  De  acordo  com  a  avaliação  do  peso  corporal  realizada  em  dois

momentos diferentes, as mulheres apresentaram ganho de peso e os homens, perda de

peso corporal, (Mulheres: 1,98 ± 1,86 kg/ Homens: -0,13 ± 2,09; (p = 0,04). Os valores de

fibra  total,  vitamina  C,  vitamina  D,  folato,  ácido  pantotênico,  vitamina  E,  iodo,  cálcio,

magnésio  e potássio não atingiram os valores  recomendados pela  DRI  para  homens e

mulheres.Conclusão:A alimentação oferecida aos usuários em tratamento do CAPSad não

atende a demanda calórica de acordo com o sexo além de ser excessiva na oferta de sódio

e deficiente em algumas vitaminas e minerais.  As mulheres frequentadoras do CAPSad

apresentaram ganho de peso e aumento do IMC, com classificação de sobrepeso.

Modalidade: AP

Temática: Tratamento



CUIDADO ESPIRITUAL NO TRATAMENTO/REABILITAÇÃO DE USUÁRIOS 
DE DROGAS

Bárbara de Oliveira Prado (Universidade Federal de Alfenas); Roberta de Paiva Silva 
(Universidade Federal de Alfenas); Maiara Neves Barreto (Universidade Federal de 
Alfenas), Milara Barp (Universidade Federal de Alfenas), Sarah Salvador Pereira 
(Universidade Federal de Alfenas), André Luiz Thomaz de Souza (Universidade Federal de
Alfenas); Denis da Silva Moreira (Universidade Federal de Alfenas); Erika de Cássia Lopes 
Chaves (Universidade Federal de Alfenas)

Palavras-chave: Transtornos Causados Pelo Uso De Substâncias; Alcoolismo; Usuários De 
Drogas; Drogas Ilícitas; Espiritualidade.

Introdução: O consumo de substâncias psicoativas é uma problemática que se insere no

âmbito  das  discussões  multidisciplinares,  no  entanto,  as  políticas  e  diretrizes  atuais

direcionadas às drogas não tem se mostrado tão efetivas, pois não há um único modelo

capaz de responder a todas as demandas decorrentes do uso abusivo de drogas. Portanto,

essa  problemática requer compreensão das diversas  dimensões que a  cercam,  como a

vertente  espiritual,  na  busca  de  ações  mais  resolutivas  no  âmbito  do  tratamento.

Objetivos: Identificar quais cuidados espirituais são utilizados na abordagem aos usuários

de álcool  e  outras  drogas.  Métodos:  Trata-se  de uma revisão integrativa  da literatura.

Utilizou-se  como  questão  norteadora:  “Quais  os  cuidados  espirituais  utilizados  na

abordagem aos usuários de álcool e outras drogas?”.  Para o levantamento dos artigos, os

bancos de dados selecionados foram: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências

da Saúde (LILACS), National Library of Medicine (PUBMED) e Literatura Internacional em

Ciências  da  Saúde  (IBECS).  A  busca  foi  orientada  pelos  descritores  controlados:

“transtornos  relacionados  ao  uso  de  substância”,  “alcoolismo”,  “usuários  de  drogas”,

“drogas ilícitas” e “espiritualidade”. Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos

artigos  foram:  artigos  publicados  em  português,  inglês  e  espanhol;  artigos  e  resumos

disponíveis  que retratassem a temática referente e indexados nos referidos bancos de

dados nos últimos 20 anos. Resultados: Foram identificados na busca inicial 464 artigos,

dos  quais  166  encontrava-se  na  Pubmed,  206  na  Lilacs,  15  no  Ibecs  e  77  Biblioteca

Cochrane;  após  leitura  criteriosa  dos  estudos,  oito  foram  incluídos  nesta  revisão  de

literatura,  sendo  que  sete  publicações  foram  em  inglês  e  uma  em  português.  Foi

perceptível nos estudos investigados, a relevância dos cuidados espirituais pelo fato de

estarem intimamente relacionados à abordagem aos usuários drogas como ferramenta

complementar  no  tratamento  e  na  reabilitação.  Dessa  forma,  foi  observado um  vasto

leque de intervenções que envolvem dimensões existências, religiosas e espirituais, dentre



as quais, destacam-se o programa de 12 passos, a prática do perdão e a prática do Johrei.

Conclusão: A espiritualidade é fator de bem-estar, conforto, esperança e saúde, portanto,

é preciso urgentemente que os profissionais de saúde e demais serviços interligados se

organizem na  prestação de cuidado dessa  necessidade humana.  Destaca-se  também a

baixa produção científica brasileira, sendo apenas um estudo publicado no Brasil; diante

desta  perspectiva  faz-se  necessária  uma  reflexão  sobre  a  temática,  para  que  novas

pesquisas  sejam  desenvolvidas  e  divulgadas.  Sugere-se  aos  profissionais  de  saúde,

inclusive aos enfermeiros, maior atuação tanto nos aspectos relacionados à espiritualidade

quanto na produção de pesquisas direcionadas aos usuários de drogas.

Modalidade: P

Temática: Alcoolismo

O CONSUMO DE ÁLCOOL E O BEM ESTAR ESPIRITUAL DE ESTUDANTES 
UNIVERSITÁRIOS

Erika de Cássia Lopes Chaves (Universidade Federal de Alfenas-UNIFAL-MG), Roberta de 
Paiva Silva (Universidade federal de Alfenas-UNIFAL-MG),  Márcio Antônio Ferreira 
(Universidade José do Rosário Vellano-UNIFENAS), Alice Barros Pinheiro (Universidade 
José do Rosário Vellano-UNIFENAS), Isamara Donizete da Silva (Universidade José do 
Rosário Vellano-UNIFENAS), Denismar Alves Nogueira (Universidade Federal de 
Alfenas-UNIFAL-MG)

Palavras-chave: Transtorno Relacionado Ao Uso De Substância; Espiritualidade; Estudantes 
Universitários

Introdução:  A  fase  de  vida  universitária  constitui  um  período  de  vulnerabilidade

aumentada para o uso de álcool, seja como mera experimentação seja como uso ocasional,

abusivo  ou  sugestivo  de  dependência.  Diante  da  magnitude  de  consumo  e  os  efeitos

nocivos  do  álcool  sobre  a  saúde  física,  mental  e  social  do  indivíduo  faz  necessário  a

identificação  de  fatores  que  influenciam  de  forma  protetora  tal  consumo.   Objetivos:

identificar o perfil de uso de álcool e verificar a associação com o bem estar espiritual e

fatores  sociais  em  estudantes  universitários.  Métodos:  Estudo  exploratório  do  tipo

epidemiológico e de corte transversal, realizado em uma universidade privada de Minas

Gerais,  Brasil.  A  população  de  estudo  constituiu-se  380  estudantes  matriculados  nos

cursos de enfermagem, direito e serviço social. A coleta de dados foi realizada no segundo

semestre de 2010. Os instrumentos de coleta de dados empregados foram: Questionário

Sociodemográfico,  a  Escala  de  Bem-estar  Espiritual  (EBE)  e  o  Teste  de  triagem  do

envolvimento com álcool, tabaco e outras substâncias (ASSIST). Para análise dos dados foi



realizado  análise  múltipla  usando  a  regressão  logística  dicotômica.  Resultados:  Dos

estudantes  investigados,  235  (76,3%)  já  experimentaram álcool  na  vida  e  204 (66,2%)

continuaram a fazer uso nos três últimos meses que antecederam a pesquisa. Entre os

estudantes que fazem uso de álcool, 77,9% o fazem de modo ocasional, 19,6% como uso

sugestivo de abuso e 2,6% como uso sugestivo de dependência.  A partir  da análise da

regressão logística foi possível identificar que a idade, a presença de evento estressante

na  vida  e  o  bem  estar  espiritual  influenciaram  o  uso  de  álcool,  uma  vez  que,  a  cada

aumento de uma unidade de ano de vida há um aumento de 0,074 na chance do estudante

fazer uso experimental  de álcool  (p= 0,000);  o  fato de ter  passado por algum evento

estressante na vida aumenta em 2,2 vezes a chance de fazer uso experimental de álcool

(p= 0,006); assim como o estudante com escore negativo de bem-estar espiritual possui

1,9 vezes mais chance de fazer uso experimental de álcool na vida (p= 0,048). Conclusão:

Diante  do  elevado  número  de  estudantes  que  fazem  uso  de  álcool  é  necessário  o

reconhecimento  de  que  fatores  espirituais  podem  influenciar  de  modo  protetor  esse

consumo  e,  portanto,  podem  representar  uma  alternativa  complementar  para  a

resolubilidade de problemas de saúde pública no Brasil.

Modalidade: AP

Temática: Prevenção

ESPIRITUALIDADE E CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS POR 
UNIVERSITÁRIOS

Roberta de Paiva Silva (Universidade Federal de Alfenas), Priscila de Souza (Universidade 
Federal de Alfenas), Denismar Alves Nogueira (Universidade Federal de Alfenas), Denis 
da Silva Moreira (Universidade Federal de Alfenas), Erika de Cássia Lopes Chaves 
(Universidade Federal de Alfenas), Bárbara Oliveira Prado (Universidade federal de 
Alfenas), André Luiz Thomaz de Souza (Universidade Federal de Alfenas), Bianca Bacelar 
de Assis (Universidade Federal de Alfenas), Lidiane Aparecida Monteiro (Universidade 
Federal de Alfenas)

Palavras-chave: Enfermagem; Transtornos Causados Pelo Uso De Substâncias; 
Espiritualidade.

Introdução:  Os  danos  decorrentes  ao  uso  do  álcool  e  outras  drogas  são  amplos  e

interferem em diversos aspectos da vida do indivíduo1. No que de refere a estudantes

universitários, especialmente entre os graduandos de enfermagem, o consumo de drogas

pode estar associado a fuga dos estressores da vida acadêmica, dentre os quais se destaca

o confronto direto com o ser humano em sofrimento, dor e morte. Neste sentido, o bem



estar espiritual pode ser incluído nas ações de proteção da dependência no que tange ao

enfrentamento  das  dificuldades  encontradas  durante  o  período  de  vida  universitária.

Objetivos: Investigar o consumo de álcool e outras drogas entre universitários e, verificar a

relação  do  mesmo  com  o  bem-estar  espiritual.  Métodos:  Trata-se  de  um  estudo

exploratório do tipo epidemiológico e de corte transversal realizado com 100 graduandos

do curso de enfermagem de uma universidade do sul de Minas Gerais. A coleta de dados

foi realizada no segundo semestre de 2011 e utilizou um questionário sócio demográfico,

a Escala de Bem-estar Espiritual e o Teste de triagem do envolvimento com álcool, tabaco

e outras substâncias. Para análise dos dados foi realizado análise univariada por meio do

teste qui-quadrado e análise múltipla usando a regressão logística dicotômica. Resultados:

A  partir  da  análise  do  perfil  de  uso  de  álcool  e  outras  drogas  por  estudantes  de

enfermagem  foi  constatado  que  o  álcool  (84%),  seguido  do  tabaco  (36%),  foram  as

substâncias  mais  experimentada  pelos  estudantes  na  vida.  Dentre  os  acadêmicos  que

consomem álcool, 74% fazem uso ocasional e 26% fazem uso indicativo de abuso. No que

se refere ao tabaco, 58% consomem ocasionalmente, 39% fazem uso indicativo de abuso e

3% apresentam provável  dependência.  Entre os que utilizam hipnóticos/sedativos 50%

fazem uso ocasional  e  o  restante  uso sugestivo  de abuso.  Para  as  demais  substâncias

psicoativas  investigadas  só  foi  identificado  uso  ocasional.  No  que  se  tange  as

características religiosas/espirituais,  a prática religiosa frequente mostrou ter influencia

sobre o consumo de drogas pelos estudantes, pois a ausência da mesma esteve associada

com 3,4 vezes mais chances de fazer uso abusivo de álcool (p= 0,039) assim como possuir

bem-estar espiritual negativo aumentou em 3,3 vezes a chance de fazer uso abusivo de

álcool (p= 0,040). Conclusão: Este estudo revelou que a espiritualidade influencia o uso de

substâncias  psicotrópicas,  portanto,  iniciativas  preventivas  ao  consumo  de  drogas

vinculadas à prática de atividades espirituais devem ser conduzidas em nível individual e

comunitário, inclusive dentro da própria universidade; de forma que os estudantes possam

utilizar  a  própria  espiritualidade  como  estratégia  para  a  manutenção  da  sua  saúde  e,

posteriormente, venham usar deste recurso na sua atuação profissional

Modalidade: P

Temática: Substâncias Psicoativas



DIABETES E O USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS: UMA REVISÃO 
INTEGRATIVA

Lidiane Aparecida Monteiro (Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG), Roberta de 
Paiva Silva (Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG), Cibelle Barcelos Filipini 
(Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG), Marilia Aparecida Carvalho Leite 
(Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG), Aline Neves Oliveira (Universidade 
Federal de Alfenas – UNIFAL-MG), Evellin Ribeiro Alfredo (Universidade Federal de 
Alfenas – UNIFAL-MG),  Dayse Moreira Gomes (Universidade Federal de Alfenas – 
UNIFAL-MG), Érika de Cássia Lopes Chaves (Universidade Federal de Alfenas – 
UNIFAL-MG), Denise Holanda Iunes

Palavras-chave: Diabetes; Álcool; Drogas; Enfermagem

Introdução e objetivos: Diabetes Mellitos é um distúrbio metabólico de etiologia múltipla,

caracterizado por hiperglicemia decorrrente do comprometimento na produção e/ou ação

da insulina [1].  É considerado uma doença controlável,  que depende de mudanças nos

hábitos  de  vida  e  adoção  de  comportamentos  de  auto-cuidado,  de  vigilância  e  de

assistência a saúde [2]. As modificações no estilo de vida visam diminuir o alto risco de

desenvolvimento de complicações agudas e crônicas [3]. O uso de álcool e outras drogas,

como  o  tabaco,  estão  associados  ao  desenvolvimento  de  doenças  crônicas

não-transsmissíveis como Diabetes e Hipertensão [4].  Neste sentido, o presente estudo

teve o objetivo identificar  as evidências disponíveis  na literatura entre uso de álcool  e

outras drogas e o desenvolvimento de Diabetes.  Material  e métodos:  Trata-se de uma

revisão integrativa da literatura realizada nos meses de fevereiro e março de 2013, nas

bases de dados Lilacs, Medline, BDEnf e Scielo, com os descritores: “Álcool”, “Drogas” e

“Diabetes”. Utilizou-se como critérios de inclusão: artigos em inglês, espanhol e português,

disponíveis na integra e, como critérios de exclusão: teses, dissertações, livros, relatórios,

resumos de congresso, e artigos que não responderam à seguinte questão norteadora: “O

uso de álcool e outras drogas pode levar ao desenvolvimento de Diabetes?” Foi aplicado

um instrumento [5] já elaborado e adaptado pelos pesquisadores. Resultados: Na primeira

busca foram encontrados 9 artigos e após a leitura foram selecionados 4 que tratavam do

assunto e atendiam aos critérios de inclusão. No que se refere ao nível de evidência [6], a

amostra foi relacionada da seguinte forma: E1 - IV, E2 - II, E3 e E4 - III. Observou-se que os

artigos  denominados  E1  e  E3  corroboram  da  opnião  de  que  quem  faz  uso  de  álcool

torna-se resistente á insulina, sendo um marcador precoce de Diabetes [7,8]. Já os autores

responsáveis pelo E2, afirmam que a ingestão de álcool, por ratos, a uma concentração

0,6%  a  2,5%,  diariamente,  facilitou  a  incorporação  de  glicolípidos  e  a  estimulação  de



células  específicas,  cujo  mecanismo  reduz  a  incidência  de  Diabetes  [9].  O  estudo  E4

compartilha da opinião dos estudos E1 e E2, quando assegura que o uso de álcool favorece

o desenvolvimento de Diabetes e ainda que o uso de tabaco aumenta significamente as

chances de adquirir a doença [10].  Para evitar os riscos de desenvolver Diabetes, deve ser

adotado hábitos saudáveis de vida,  como a manutenção de peso adequado, prática de

atividade física, suspensão do hábito de fumar, baixo consumo de gorduras e açúcares,

assim como o de bebidas alcoólicas [11]. Conclusão: São necessários mais estudos para

determinar se os efeitos benéficos da ingestão diária de uma quantidade moderada de

álcool  supera  os  efeitos  deletérios.  Neste  sentido,  acreditamos  ser  prudente  evitar  o

consumo diário e abusivo de álcool e tabaco, já que evidências científicas comprovam um

aumento significativo das chances de adquirir Diabetes.

Modalidade: AP

Temática: Adolescentes

FATORES QUE CONTRIBUEM E DIFICULTAM O TRATAMENTO 
ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES USUÁRIOS DE DROGAS

Gabriela Pereira Vasters (Universidade de São Paulo), Elton Brás Camargo Júnior 
(Universidade de São Paulo); Jéssica Adrielle Teixeira Santos (USP), Carla Araujo Bastos 
Teixeira (Universidade de São Paulo), Sara Pinto Barbosa (Universidade de São Paulo), 
Sandra Cristina Pillon (Universidade de São Paulo), Ana Maria Pimenta Carvalho 
(Universidade de São Paulo) 

Palavras-chave: Adolescente; Drogas Ilícitas; Serviços De Saúde 

Introdução: O consumo de drogas entre os adolescentes vem ganhando maior amplitude

na  sociedade  contemporânea.  São  diversos  os  prejuízos  decorrentes  do  consumo  de

substâncias  psicoativas,  tanto  na  saúde  como  também,  na  esfera  social.  Atualmente,

existem diferentes modelos para o tratamento de usuários de drogas,  no qual,  alguns

fatores contribuem e outros dificultam a manutenção do adolescente no tratamento para

dependência  química.  Objetivo:  Verificar,  conforme  a  percepção  dos  adolescentes,  os

fatores  que  contribuem  e  dificultam  a  manutenção  do  tratamento  para  dependência

química.  Método:  Pesquisa  de  caráter  qualitativo,  com  abordagem  descritiva.  Foram

entrevistados 14 adolescentes, usuários de drogas de ambos os sexos, atendidos por uma

unidade  ambulatorial  especializada  (CAPSad  II)  de  Ribeirão  Preto,  utilizando  um

instrumento semiestruturado. Os dados foram analisados por meio da análise temática de

conteúdo,  e  organizados em categorias.  A  realização desse estudo foi  autorizada pelo



Comitê de Ética da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Resultados: O estudo foi

composto predominantemente por adolescentes do sexo masculino, com idade variando

entre 14 a 19 anos (média 16 anos). As drogas de maiores consumo foram maconha e

cocaína, respectivamente. Foram encontradas cinco categorias que auxiliam a manutenção

do tratamento.  A primeira  categoria  denominada “nova rede de relações”,  evidencia  a

necessidade  da  construção  de  uma  nova  rede  de  relações,  preferencialmente  de  não

usuários  de drogas,  para a  efetividade do tratamento.  A segunda,  intitulada “força de

vontade” demonstra um fator determinante para garantia de se manter em tratamento. A

terceira categoria “relação profissional” foi aspecto considerado relevante para os sujeitos.

“Interromper o uso de drogas” foi afirmado pelos adolescentes que o tratamento somente

acontecerá por completo após a abstinência de drogas. A quinta categoria denominada

“família” foi apontada como um fator relevante para conseguir enfrentar o uso de drogas.

Os fatores que dificultam o tratamento foram “amigos que fazem uso de drogas”, “não

querer para de usar  drogas”,  “acessibilidade à droga”,  “família”  em virtude da falta de

motivação por parte dos seus integrantes, “adequação do tratamento” e a “localização do

serviço”.  Conclusão:  Diante  do  apresentado,  é  possível  concluir  que  a  manutenção  do

tratamento, para o uso de drogas, depende de diferentes fatores ao adolescente. Sendo

assim,  esse  estudo  pretende  contribuir  para  a  compreensão  dos  diversos  fatores  que

compõem  a  complexidade  da  relação  entre  o  ser  humano  e  as  drogas  psicoativas,

especificamente no período da adolescência. Porém, sugere-se outros estudos, em virtude

de  que  esses  achados  foram  opiniões  e  percepções  de  alguns  adolescentes,  no  qual,

embora  possam  nortear  algumas  intervenções,  não  representam  plenamente  essa

população.

Modalidade: P

Temática: Família

VIOLÊNCIA E COMORBIDADES: PERCEPÇÃO DOS PAIS DE 
ADOLESCENTES COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE 
ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE

Jaqueline Rodrigues Stefanini (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP), Zeyne 
Alves Pires Scherer (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP), Edson Arthur 
Scherer (HC- FMRP-USP), Elton Brás Camargo Júnior (Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto - USP), LidianeVieira (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP), Fabíola 
Meirelles Israel Pessoa (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP)



Palavras-chave: TDAH, Violência E Comorbidades 

Introdução:  O  transtorno  de  déficit  de  atenção/hiperatividade  (TDAH)  é  caracterizado

pelos  sintomas  de  desatenção,  hiperatividade  e  impulsividade.  Os  adolescentes

acometidos por este transtorno estão frequentemente expostos a situações de violência,

entendidas como resposta ao comportamento impulsivo característico do TDAH. Objetivo:

Identificar conflitos e/ou a existência de violência intrafamiliar entre pais e os adolescentes

com TDAH. Método: Pesquisa oral temática com pais de adolescentes atendidos em um

Ambulatório  de  Psiquiatria  da  Infância  e  Adolescência  do  interior  do  Estado  de  São

Paulo-Brasil.  A  entrevista  semi-estruturada  foi  realizada  no  domicílio  de  5  famílias.

Resultados:  A  análise  das  narrativas  dos  pais  permitiu  identificar  duas  categorias:

“Violência  e  o  TDAH”  e  “  As  comorbidades  do  TDAH”.   Foi  possível  identificar  que  o

fenômeno  violência  está  presente  nas  relações  familiares  e  sociais  do  adolescente

portador do TDAH e, com freqüência, relacionado às dificuldades que os pais apresentam

ao lidarem com o comportamento de seus filhos.  Pode-se perceber que os adolescentes

portadores do transtorno são vulneráveis ao consumo de álcool e outras drogas, uma vez

que  os  pais  relataram  situações  em  que  os  adolescentes  estavam  envolvidos  com

substâncias  químicas.  Conclusão:  As  relações  sociais  e  familiares  estabelecidas  com  os

adolescentes portadores do TDAH podem ser caracterizadas por constantes conflitos. É

necessário  oferecer  suporte  e  orientações  aos  pais  com  a  participação  conjunta  de

profissionais da saúde e da educação. As abordagens devem ser constantemente avaliadas

no sentido de seu aperfeiçoamento e adequação, acompanhando as diferentes fases do

desenvolvimento dos jovens.

Modalidade: AP

Temática: Tabagismo

EVENTOS MORFOLÓGICOS NO REPARO ÓSSEO FRENTE AO CONSUMO 
DE CAFÉ E A EXPOSIÇÃO À FUMAÇA DE CIGARRO.

André Luiz Thomaz de Souza (Mestrando em Enfermagem pela Universidade Federal de 
Alfenas - UNIFAL), Adriano Ricardo de Andrade (Graduado em Odontologia na 
Universidade José do Rosário Vellano - UNIFENAS), Deivis Carlos Marcanezi Sant’ana 
(Graduado em Odontologia na Universidade José do Rosário Vellano - UNIFENAS),Thiago 
Donizeth da Silva (Graduando em Odontologia na Universidade José do Rosário Vellano -
UNIFENAS), Evelise Aline Soares (Docente na Universidade Federal de Juiz de Fora - 
UFJF)



Palavras-chave: Osseointegração; Cigarro; Café

Introdução: Os ossos são estruturas rígidas que ancoram e protegem vísceras e músculos.

No entanto, estão sujeitos a fraturas, deformações e ressecções de tumores, entre outras

afecções. Embora os ossos sejam capazes de reparações espontâneas, em grandes lesões

ósseas  tornam-se  necessário  os  procedimentos  cirúrgicos,  em  que  os  enxertos  ósseos

autógenos  e/ou os  implantes  de  biomateriais  auxiliam  o  reparo  da  lesão  óssea  [1].  O

presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos do consumo de café e da exposição

à fumaça de cigarro, isoladamente ou concomitantemente sobre reparo ósseo. Material e

métodos: Este estudo experimental é parte do trabalho intitulado: Efeitos do consumo de

café e da exposição à fumaça de cigarro sobre o reparo ósseo e a osseointegração de

implantes  de  hidroxiapatita.  Após  aprovação  pelo  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  da

Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS), Protocolo nº 19A/2007, realizou-se este

estudo  no  Laboratório  de  Fitofármacos  da  UNIFENAS,  onde  foram  utilizados  20  ratos

albinos (Rattus norvegicus - Wistar), machos, com 40 dias de vida fornecidos pelo Biotério

da Universidade José do Rosário Vellano, localizada na cidade de Alfenas MG, pesando

182±5g, divididos em quatro grupos (n=5): grupo CT (controle), grupo CA (café), grupo CI

(cigarro) e grupo CC (cigarro + café). Durante 16 semanas, os animais do grupo CI foram

expostos à fumaça de seis cigarros/dia, os animais do grupo CA consumiram café como

dieta  liquida  e  os  animais  do  grupo  CC  ambas  as  substâncias.  Após  seis  semanas  de

exposição,  uma  falha  óssea  de  5mm  foi  produzida  no  osso  parietal  esquerdo  sendo

mantida aberta após as cirurgia, os animais retornaram aos protocolos experimentais e, ao

término de dez semanas, foram eutanasiados,  e os ossos parietais foram coletados para

processamento histológico [2]. Resultados e discussão: O consumo de café e a exposição à

fumaça  do  cigarro  não  interferiu  no  ganho  de  peso  dos  animais  (CT  =  256,4±4;  CA=

259,4±2; CI = 257±3; CC=257,2±3,2) sendo que, o consumo de dieta líquida e sólida foi

satisfatório entre os grupos. Os animais do grupo CC apresentaram menor osteogênese na

falha produzida no osso parietal (CT = 45±3; CA = 38,4±1,6; CI = 33,6±1,8; CC = 28,6±2,2)

quando comparado aos demais  grupos.  Conclusão:  O café e a  exposição a  fumaça do

cigarro consumidos isoladamente provocam atraso na osteogênese  e quando consumido

de forma associada café e exposição à fumaça do cigarro reduziu de forma acentuada o

processo de reparação óssea no presente estudo.  

Modalidade: AP

Temática: Tabagismo



EFEITOS DO CONSUMO DE CAFÉ E DA EXPOSIÇÃO À FUMAÇA DE 
CIGARRO SOBRE A OSSEOINTEGRAÇÃO DE IMPLANTES DE 
HIDROXIAPATITA.

André Luiz Thomaz de Souza (Mestrando em Enfermagem pela Universidade Federal de 
Alfenas - UNIFAL), Adriano Ricardo de Andrade (Graduado em Odontologia na 
Universidade José do Rosário Vellano - UNIFENAS), Deivis Carlos Marcanezi Sant’ana 
(Graduado em Odontologia na Universidade José do Rosário Vellano - UNIFENAS),Thiago 
Donizeth da Silva (Graduando em Odontologia na Universidade José do Rosário Vellano -
UNIFENAS), Evelise Aline Soares (Docente na Universidade Federal de Juiz de Fora - 
UFJF)

Palavras-chave: Osseointegração; Cigarro; Café

Introdução: Os ossos são estruturas rígidas que ancoram e protegem vísceras e músculos.

No entanto, estão sujeitos a fraturas, deformações e ressecções de tumores, entre outras

afecções. Embora os ossos sejam capazes de reparações espontâneas, em grandes lesões

ósseas  tornam-se  necessário  os  procedimentos  cirúrgicos,  em  que  os  enxertos  ósseos

autógenos  e/ou os  implantes  de  biomateriais  auxiliam  o  reparo  da  lesão  óssea  [1].  O

presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos do consumo de café e da exposição

à fumaça de cigarro,  isoladamente ou concomitantemente sobre a osseointegração de

implantes hidroxiapatita densa. Material e Métodos: Este estudo experimental é parte do

trabalho intitulado: Efeitos do consumo de café e da exposição à fumaça de cigarro sobre

o reparo ósseo e a osseointegração de implantes de hidroxiapatita. Após aprovação pelo

Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  da  Universidade  José  do  Rosário  Vellano  (UNIFENAS),

Protocolo  nº  19A/2007,  realizou-se  este  estudo  no  Laboratório  de  Fitofármacos  da

UNIFENAS, onde foram utilizados 20 ratos albinos (Rattus norvegicus - Wistar), machos,

com 40 dias de vida fornecidos pelo Biotério da Universidade José do Rosário Vellano,

localizada na cidade de Alfenas MG, pesando 182±5g, divididos em quatro grupos (n=5):

grupo  CT  (controle),  grupo  CA  (café),  grupo  CI  (cigarro)  e  grupo  CC  (cigarro  +  café).

Durante 16 semanas, os animais do grupo CI foram expostos à fumaça de seis cigarros/dia,

os animais do grupo CA consumiram café como dieta liquida e os animais do grupo CC

ambas  as  substâncias.  Após  seis  semanas  de  exposição,  uma  falha  óssea  de  4mm  foi

produzida na tíbia esquerda dos animais e corpos cerâmicos de hidroxiapatita densa (HAD)

foram implantados em cavidade produzida cirurgicamente. Após as cirurgias, os animais

retornaram  aos  protocolos  experimentais  e,  ao  término  de  dez  semanas,  foram

eutanasiados, e as tíbias foram coletadas para processamento histológico [2]. Resultados e



Discussão: O consumo de café e a exposição à fumaça do cigarro não interferiu no ganho

de peso dos animais (CT = 256,4±4; CA= 259,4±2; CI = 257±3; CC=257,2±3,2) sendo que, o

consumo de dieta líquida e sólida foi satisfatório entre os grupos. Os animais do grupo CC

apresentaram menor volume de osso neoformado ao redor do implante de HAD na tíbia

(CT = 50,8±3,3; CA = 45±3,1; CI = 38,4±2,3; CC = 31,8±2,8). Conclusão: O café e o cigarro

consumidos isoladamente provocam a diminuição do volume de osso ao redor do implante

de hidroxiapatita.  No entanto o  consumo  de café  associado à  exposição à  fumaça do

cigarro reduziu de forma acentuada o processo de reparação óssea ao redor dos implantes

de hidroxiapatita no presente estudo

Modalidade: AP

Temática: Família

FUNCIONAMENTO TRANSGERACIONAL DE FAMÍLIAS DE USUÁRIOS DE 
CRACK

Nadja Cristiane Lappann Botti (Universidade Federal de São João Del Rei), Jacqueline 
Simone de Almeida Machado (Universidade Federal de São João Del Rei), Felipe Viegas 
Tameirão (Universidade Presidente Antonio Carlos), Bruna Teixeira Costa (Universidade 
Federal de São João Del Rei), Maria Luísa Nogueira Benjamim (Universidade Federal de 
São João Del Rei)

Palavras-chave: Dependência; Drogas Ilícitas; Relações Familiares; Família

O  objetivo  do  presente  estudo  foi  caracterizar  aspectos  da  estrutura  e  dinâmica  das

famílias com usuários de crack ao longo de três gerações. Realizado pesquisa qualitativa

através  da  realização  de  entrevistas  e  leitura  dos  prontuários  que  subsidiaram  a

construção  do  genograma  trigeracional  de  23  famílias  de  usuários  de  crack.  Estudo

realizado  no  Centro  de  Atenção  Psicossocial  de  Itaúna,  Pará  de  Minas,  Formiga,  Bom

Despacho, Campo Belo e Divinópolis (Minas Gerais). Os dados obtidos foram organizados

em categorias temáticas. A amostra foi composta por 13 homens e 10 mulheres com idade

média  de 33,89 anos,  tempo médio  de uso  de crack  de 5,95 anos  e  a  maioria  estava

desempregada. A escolaridade variou de analfabeto a ensino médio incompleto, porém

com concentração nos níveis de escolaridade mais baixos, como fundamental incompleto.

Os usuários de crack tiveram em média 2,5 filhos, a idade média dos filhos foi de 10,21,

sendo a maioria crianças e adolescentes. A análise do genograma destaca presença de: 1)

disfuncionalidade do vínculo/convívio marital entre usuários de crack e seu companheiro

ou ex-companheiro e entre os pais dos usuários de crack caracterizada pela presença de



relação  conflituosa  assinalada  por  brigas,  discussões,  distância  afetiva,  falta  de

comunicação e expressão de afeto; 2) interações parentais disfuncionais em relação ao

vínculo/convívio entre usuários de crack e filhos caracterizado por conflitos e violência

intrafamiliar  associado a  negligência  parental;  3)  padrões de interação  mais  funcionais

entre usuários de crack e avós maternos caracterizados por afeto,  apoio,  preocupação,

menos  conflitos  relacionais  e  maior  sintonia  comunicacional;  4)  padrão  repetitivo  de

dependência química, em especial de álcool, na geração dos pais e avós dos usuários de

crack. Não se pretende com este estudo afirmar que a família é a única influencia para o

desenvolvimento da dependência química. Entretanto, em relação às famílias dos usuários

de crack verifica-se  padrão de traços de semelhança como: conflitos familiares intensos,

relações  afetivas  fracas  e  conflituosas,  casos  de  abuso  de  álcool  e  outras  substâncias

psicoativas por familiares. Este padrão pode ser fator de vulnerabilidade fazendo com que

o usuário de crack forme um ciclo onde repete os problemas da família de origem como

manifestação  de  lealdades  invisíveis  a  fim  de  manter  a  integridade  familiar.  Assim,

observa-se  padrão  repetitivo  de  vínculo  familiar  disfuncional  ao  longo  das  gerações,

evento  que  pode  identificar  padrão  transgeracional  da  estrutura  e  dinâmica  sendo

transmitido  ao  longo  das  gerações.  Também  se  observa  um  padrão  repetitivo  de

dependência  química  ao  longo  das  gerações,  em  especial  de  álcool,  fato  que  pode

representar padrão transgeracional da dependência química sendo transmitida de geração

em geração.

Modalidade: P

Temática: Alcoolismo

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E/OU CONTROLE 
DO ALCOOLISMO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Marilia Aparecida Carvalho Leite (Mestranda em Enfermagem pela Universidade Federal 
de Alfenas – UNIFAL), André luiz Thomaz de Souza (Mestrando em Enfermagem pela 
Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL), Lidiane Aparecida Monteiro (Mestranda em 
Enfermagem pela Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL), Cibelle Barcelos Filipini 
(Mestranda em Enfermagem pela Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL), Aline 
Neves Oliveira (Mestranda em Enfermagem pela Universidade Federal de Alfenas – 
UNIFAL), Evellin Ribeiro Alfredo (Mestranda em Enfermagem pela Universidade Federal 
de Alfenas – UNIFAL), Roberta de Paiva Silva (Mestranda em Enfermagem pela 
Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL), Dayse Moreira Gomes (Enfermeira Graduada 
pela Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL)



Palavras-chave: Assistência De Enfermagem; Prevenção; Alcoolismo

Introdução:  Nos  últimos  anos  o  uso  abusivo  do  álcool  aumentou  drasticamente

constituindo um problema de saúde pública, acarretando altos custos para a sociedade.

Diante desta realidade e considerando a importância de se trabalhar a prevenção adere-se

a enfermagem a qual compete proximidade aos usuários aliado ao fato de que as equipes

desses  serviços  constituem  recurso  para  enfrentamento  desse  agravo,  justifica-se  a

realização deste estudo, que objetiva analisar em artigos disponíveis na literatura, quais as

principais  intervenções  de  enfermagem  na  prevenção  e/ou  controle  do  alcoolismo.

Material  e  métodos:  Trata-se  de  uma  revisão  integrativa,  modalidade  que  expressa  à

síntese  de  conhecimento  [1].  A  partir  dos  descritores  “assistência  de  enfermagem”,

“prevenção” e “alcoolismo” buscou-se selecionar produções científicas nas bases de dados:

Scielo  e  Medline.  A  pergunta  norteadora  foi:  Quais  as  principais  intervenções  de

enfermagem  na  prevenção  e/ou controle  do  alcoolismo?  Utilizou-se  como  critérios  de

inclusão: artigos em português, espanhol e inglês, disponíveis na íntegra, publicados no

período de 2009 a 2013, teses, dissertações, livros, relatórios de conferências, resumos de

congresso foram excluídos. Foi aplicado um instrumento já elaborado que foi adaptado

pelos pesquisadores [2]. Resultados: Na primeira busca encontrou-se 45 artigos e após a

leitura selecionou-se 7. No referente ao nível de evidência a amostra foi de 2 nível I, 1 - I e

4  –  IV  [3].  Com  base  nesse  levantamento,  afirma-se  que  ao  controle  do  alcoolismo

destaca-se o estímulo a adesão ao tratamento e abstinência, bem como sensibilização e

reflexão  ao  problema  quer  na  orientação  ou  encaminhamento  a  especialistas.  No

condizente a intervenções preventivas a enfermagem propõe programas de treinamento

para esses profissionais abordando introdução, impacto, risco, teste de identificação de

desordens do uso, intervenções breves e barreiras do alcoolismo; educação nos locais de

trabalho  quanto  a  estratégias  para  redução  do  consumo  diário  e  excessivo  do  álcool,

entrevista motivacional em estilo de intervenções breves, com foco na minimização dos

danos. Conclusão: A produção de artigos que abordam essa temática é restrita, levando

em consideração a seriedade da temática para a qualidade da assistência prestada, faz-se

essa afirmação,  pois  se entende que a prevenção e/ou controle do alcoolismo é parte

integrante  para  uma  assistência  humanizada.  Assim  sendo,  sugere-se  aos  cursos  de

enfermagem,  maior  enfoque  e  indução  da  temática  nos  componentes  curriculares  e

elaboração  de  estudos  voltados  para  esta  questão  o  que  poderá  proporcionar  ao

enfermeiro e a todos os segmentos envolvidos com políticas sociais de vida e de saúde, os

meios  necessários  para  aperfeiçoar  suas  atividades.  Acredita-se  dessa  forma  estar



oferecendo uma pequena contribuição para a assistência de enfermagem com um olhar

atualizado acerca do tema, servindo de motivação para que outros estudos possam ser

desenvolvidos.

Modalidade: P

Temática: Substâncias Psicoativas

O CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS POR TRABALHADORES 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL.

Chaula Leticia lopes Nunes (Universidade Paulista), Cely de Oliveira (Universidade 
Paulista / Escola de Enfermagem USP)., Divane Vargas (Escola de Enfermagem USP), 
Josenaldo Pereira da Silva (Escola de Enfermagem USP)

Palavras-chave: Trabalhadores; Álcool; Outras Drogas

O ser humano sempre buscou substâncias que aliviassem seus males e lhe trouxessem

prazer [1], dessa forma, o consumo de substâncias psicoativas preenche as necessidades

humanas de alteração de seu estado mental  [2].  Quando associamos o baixo custo de

algumas substâncias aos determinantes sociais para o consumo de drogas, tais como o

stress  e  a  sobrecarga  de  trabalho,  encontramos  condições  que  podem  favorecer  o

consumo, levando ao abuso ou a dependência de substâncias [3], o que é particularmente

importante  quando  falamos  de  trabalhadores  da  construção  civil,  com  poucas

oportunidades e baixa escolaridade [4;5].  Este é um estudo quantitativo exploratório e

descritivo cujos objetivos foram identificar os usuários de álcool e outras drogas entre os

trabalhadores  da  construção  civil  e  os  fatores  motivadores  para  tal  uso.  Foram

entrevistados 100 trabalhadores de ambos os sexos que atuam na construção civil de cinco

empresas terceirizadas em uma cidade do litoral de São Paulo (SP). Os resultados apontam

que a grande maioria da população é composta pelo sexo masculino, com um rendimento

em torno de 3  a 4 salários mínimos, possui ensino médio completo e dentre as funções, as

de  auxiliar  de  serviços  gerais  e  motoristas  são  as  mais  executadas  pela  amostra  da

pesquisa. Entre os entrevistados, 67% dos trabalhadores alegaram fazer uso de bebida

alcoólica,  entretanto  41%  afirmaram  consumir  somente  aos  finais  de  semana.  19%

afirmaram  consumir  drogas  ilícitas  sendo  a  maconha  a  mais  consumida,  e  quanto  aos

motivos que os levaram ao consumo de substâncias licitas e ilícitas foram o estresse e o

fácil acesso ás mesmas, entretanto, 9%  confirmam o consumo de 1 a 3 vezes por semana.

Conclui-se com este estudo que é necessário a implementação de estratégias para conter



o  consumo  de  substâncias  nas  empresas,  como  por  exemplo,  promoção  á  saúde  do

trabalhador e também a instituição de programas de reabilitação e encaminhamento para

o tratamento dos trabalhadores acometidos por problemas relacionados ao consumo de

substancias psicoativas.

Modalidade: P

Temática: Crack

O IMPACTO DO CRACK NA SOCIEDADE BRASILEIRA

Cenira Ferreira L. Gonçalves e Camila Repolez (Faculdade Pitágoras)

Palavras-chave: Crack, Usuários, Dependência, Família

Entende-se que a dependência química do crack é um problema crescente em todo o país,

visto seu alto poder de dependência e seu baixo custo, onde essa substância causa um

sério problema social, visto que a mesma ocasiona aos seus dependentes violência, crises

familiares, acidentes e patologias orgânicas. Os transtornos decorrentes do uso do crack

têm sido cada vez mais frequentes em seus usuários, onde o transtorno psiquiátrico é um

deles.  Assim,  diversos  são  os  estudos  que  se  utilizam  de  pesquisas  relacionadas  a

comorbidade e tratamento dos usuários dessa substância, posto sua importância para a

compreensão  de  tal  problema,  se  fazendo  necessário  buscar  a  cada  dia  métodos  de

intervenção mais eficazes e preventivos. Por meio do presente estudo percebeu-se que a

comorbidade psiquiátrica associada com o uso do crack é frequente, percebeu-se também

que diversos sintomas da comorbidade psiquiátrica e do uso do crack são semelhantes,

mais especificamente a ansiedade e a depressão, onde o uso dessa substância atenua cada

vez mais os sintomas das psicopatologias.

Modalidade: P

Temática: Adolescentes

O DOCENTE FRENTE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NA 
ADOLESCÊNCIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Evellin Ribeiro Alfredo (Mestranda em Enfermagem pela Universidade Federal de 
Alfenas – UNIFAL), André Luiz Thomaz de Souza (Mestrando em Enfermagem pela 
Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL), Lidiane Aparecida Monteiro (Mestranda em 
Enfermagem pela Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL), Cibelle Barcelos Filipini 
(Mestranda em Enfermagem pela Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL), Barbara 



Oliveira Prado (Mestranda em Enfermagem pela Universidade Federal de Alfenas – 
UNIFAL), Marilia Aparecida Carvalho Leite (Mestranda em Enfermagem pela 
Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL), Aline Neves Oliveira (Mestranda em 
Enfermagem pela Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL), Luciana Jerônimo de 
Almeida Silva (Enfermeira Graduada em Enfermagem pela Universidade José do Rosário 
Vellano – UNIFENAS)

Palavras-chave: Educação Em Saúde; Adolescente; Álcool E Drogas; Enfermagem

Introdução: A adolescência é um período de transição gradual entre a infância e a fase

adulta, que se caracteriza por profundas transformações somáticas, psicológicas e sociais

[1]. O conhecimento das peculiaridades do adolescente e suas características quanto ao

consumo de drogas proporciona abordagens mais apropriadas [2]. Para o adolescente o

atendimento  grupal  constitui-se  numa  forma  privilegiada  de  facilitar  a  expressão  de

sentimentos, a troca de informações, experiências e solução de seus problemas [3]. Este

estudo teve como objetivo analisar o docente quanto à abordagem com o adolescente

diante o uso de álcool e outras drogas. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa

de literatura realizada no mês de março de 2013,  nas Bases de Dados Lilacs,  Medline,

BDENF  com  os  descritores:  “Educação  em  Saúde”,  “Adolescente”,  “Álcool  e  Drogas”  e

“Enfermagem”.  Utilizou-se  como  critérios  de  inclusão:  artigos  em  inglês,  português,

dissertação publicados de 2005 a 2012 na íntegra, que respondessem a seguinte questão

norteadora: “qual a abordagem a ser utilizada pelos docentes com os adolescentes quanto

ao uso de álcool  e  outras  drogas”?  Resultados:  Durante a  busca  foram encontrados  7

artigos e após a leitura foram selecionados 2 que tratavam do assunto e atendiam aos

critérios  de inclusão.  Como resultado,  o  primeiro  artigo  revelou-se  que,  a  maioria  dos

estudantes, apresentaram expectativas positivas quanto às dinâmicas, o que vislumbrou a

possibilidade  de  introduzir  o  assunto  álcool  e  drogas  no  ensino  fundamental

precocemente, a fim de atribuir a promoção da saúde e prevenção de risco para o uso

dessas substâncias despertando no adolescente alguns conceitos que venham nortear sua

vida futura [4]. A dinâmica desenvolvida pelos estudantes se constitui em um espaço de

troca de saberes entre eles, o que pode proporcionar uma visão ampla do assunto com a

introdução de novos conhecimentos [4].O segundo artigo nos confirma sobre a prática

vivenciada  pelo  docente  quanto  a  abordagem  deste  assunto,  que  para  maioria  dos

docentes, mesmo apresentando dificuldades, têm preferência pela discussão em grupo

visando principalmente o auxílio legal e psicológico em relação ao problema vivenciado

pelo  adolescente.  Já,  a  minoria  dos  docentes  aborda  o  assunto  individualmente,



respeitando a vontade e a liberdade dos alunos de se expressar sem o constrangimento da

presença dos outros colegas [5]. Conclusão: A partir da análise dos artigos selecionados,

pode-se inferir que a abordagem do álcool e outras drogas, realizada com os adolescentes

por meio de grupos participativos proporciona maior adesão dos mesmos já que a partir

destes,  os  adolescentes  trocam  informações,  experiências,  retiram  dúvidas,  buscam  a

solução dos seus problemas e promovem a saúde no ambiente educacional

Modalidade: P

Temática: Prevenção

OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE FRENTE A PREVENÇÃO DO CONSUMO 
DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Cibelle Barcelos Filipini (Universidade Federal de Alfenas), Roberta de Paiva Silva 
(Universidade Federal de Alfenas)- Apresentador, Lidiane Aparecida Monteiro 
(Universidade Federal de Alfenas), Aline Neves de Oliveira (Universidade Federal de 
Alfenas), Evellin Alfredo (Universidade Federal de Alfenas), Marília Aparecida Carvalho 
Leite (Universidade Federal de Alfenas), Dayse Moreira Gomes (Universidade Federal de 
Alfenas)

Palavras-chave: Transtornos Relacionados Ao Uso De Substâncias; Enfermagem; Prevenção

Introdução:  O  consumo  de  álcool  e  outras  drogas  vêm  aumentando  cada  vez  mais,

constituindo-se em um sério problema social  de difícil  solução [1].  Pode-se afirmar que

dentre os profissionais de saúde, a equipe de enfermagem mantêm maior contato com os

usuários dos serviços tendo, portanto,  grande potencial  para reconhecer os problemas

relacionados ao uso de drogas e desenvolver ações assistenciais [2].  Considerando-se o

fato de que as múltiplas dimensões da vida são afetadas em função do uso de álcool e

outras drogas, entende-se que as demandas por serviços de saúde pública precisam ser

diversificadas  e  abrangentes  [3].  O  presente  estudo  teve  como  objetivo  identificar  as

evidências disponíveis na literatura relacionadas às principais estratégias adotadas para a

prevenção  do  uso  de  álcool  e  outras  drogas.  Metodologia:  Trata-se  de  uma  revisão

integrativa da literatura realizada nas bases de dados PubMed, Lilacs, Bdenf e Scielo com

os descritores controlados:  “Drogas”, “Alcool”, “Enfermagem” e “Prevenção”. Utilizou-se

como critérios de inclusão: artigos em inglês, espanhol e português, disponíveis na integra,

publicados no período de 2003 a 2013 e, como critérios de exclusão: teses, dissertações,

livros, relatórios de conferências, resumos de congresso, e artigos que não responderam à

seguinte  questão  norteadora:  “Quais  estratégias  têm  sido  implementadas  para  a



prevenção do uso de álcool e outras drogas?” Foi aplicado um instrumento já elaborado e

adaptado pelos pesquisadores para a extração dados dos artigos. Resultados e discussão:

Foram encontrados em uma primeira busca 20 artigos e após a leitura foram selecionados

quatro que tratavam do assunto e atendiam aos critérios de inclusão. Observou-se que

algumas  estratégias  têm  sido  utilizadas  pela  equipe  de  saúde,  em  especial  pela

enfermagem,  com  o  intuito  de  promover  hábitos  de  vida  saudáveis  e  prevenir  o  uso

abusivo de álcool e outras drogas. Destacou-se nos quatro artigos selecionados a educação

em  saúde  como  principal  estratégia.  Pode-se  perceber  que  a  elaboração  de  práticas

educativas neste cenário contribui não apenas para informar algo, mas, sobretudo para

desenvolver nos indivíduos uma consciência mais crítica das causas, dos problemas e das

ações  necessárias  para  a  melhoria  das  condições  de  vida3.  Entretanto,  ainda  existem

alguns desafios a serem superados neste sentido, como por exemplo: falta de preparo e

motivação por parte dos profissionais de saúde, dificuldade para lidar com essa temática,

desconhecimento  da  população  em  relação  aos  serviços  oferecidos,  ausência  de

organização e infra-estrutura para a implementação das ações. Conclusão: Conclui-se que

o consumo de álcool e outras drogas é fruto de um contexto socioeconômico, político e

cultural, devendo ser abordado de forma global e multidimensional. A educação em saúde

tem  sido  reconhecida  como  uma  importante  estratégia  neste  sentido,  contribuindo

efetivamente  para  a  melhoria  das  condições  de  vida  e  de  saúde  dos  usuários  e  não

usuários de drogas.

Modalidade: P

Temática: Organização e Avaliação de Serviços

ESTUDOS SOBRE SATISFAÇÃO NA AVALIAÇÃO EM SAÚDE REALIZADOS 
NO BRASIL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Priscila Bonfante Medeiros (Universidade Federal de Juiz de Fora), Laisa Marcorela 
Andreoli Sartes (Universidade Federal de Juiz de Fora)

Palavras-chave: Satisfação; Avaliação Em Saúde; Revisão Sistemática; Brasil

O procedimento de avaliação é uma atividade que pode atribuir um julgamento de valor

ou significado ao objeto avaliado, sendo um importante recurso para tomada de decisões

e  orientação  de  práticas  nos  serviços.  O  modelo  explicativo  da  expectativa,  mais

comumente usado, descreve os sujeitos como capazes de avaliar um serviço, sistema, ou

tratamento a partir de uma comparação entre as expectativas que possuía previamente e



os resultados reais de sua experiência. Realizou-se uma revisão sistemática da literatura

científica dos estudos sobre o tema avaliação de satisfação na área da avaliação em saúde

no  Brasil.  Foram  realizadas  buscas  nas  bases  de  dados  Ibecs,  Lilacs,  Paho,  Psycinfo,

Pubmed, e Scielo, entre outubro e novembro de 2012. Os termos “avaliação em saúde”,

“evaluación  en  salud”,  “health  evaluation”,  “satisfação”,  “satisfacción”,  e  “satisfaction”

foram utilizados a partir do dicionário de termos indexados da Biblioteca Virtual em Saúde,

denominado “Descritores em Ciências da Saúde” (DeCS). Os critérios de inclusão foram: ser

de natureza empírica, tratar de avaliação de satisfação na avaliação em saúde, idioma nas

línguas portuguesa, inglesa e espanhola. Os critérios de exclusão foram: não ser realizado

no  Brasil;  tratar  de  avaliação  de  satisfação  em  outros  contextos;  tratar  de  revisões

sistemáticas,  artigos teóricos, teses e dissertações. Foram incluídos apenas artigos com

acesso ao texto completo disponíveis no Portal de Periódicos CAPES ou que fossem de

acesso  livre.  Os  indicadores  bibliométricos  foram:  idioma,  ano  de  publicação,  autoria,

afiliação institucional, periódico, métodos, delineamentos e procedimentos, população e

amostra,  local  de  realização,  instrumentos  e  propriedades  psicométricas.  Além  dos

conteúdos das temáticas dos títulos, análise das justificativas, e uma análise dos resultados

(satisfação geral, relacionamento entre variáveis, e fatores associados à satisfação). Foram

encontrados  23  artigos,  apenas  dois  artigos  publicados  na  língua  inglesa.  Os  estudos

variaram do ano de 2002 a 2012. Percebe-se um predomínio histórico na utilização de

métodos e técnicas quantitativas. A maior parte das amostras foi constituída de usuários

do SUS. Os estudos tratavam da satisfação com os serviços prestados e em relação aos

cuidados em saúde. Os resultados expostos sugerem a importância da integração entre

dados quantitativos e qualitativos para melhor compreensão da temática e uma melhora

na qualidade do serviço prestado através de uma tomada de decisões mais coerente com

as realidades apresentadas. 

Modalidade: P

Temática: Família

USO DE DROGAS ILÍCITAS NA ADOLESCÊNCIA E COMPROMETIMENTO 
FAMILIAR: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

André Luiz Thomaz de Souza (Mestrando em Enfermagem pela Universidade Federal de 
Alfenas-MG), Bárbara de Oliveira Prado (Mestranda em Enfermagem pela Universidade 
Federal de Alfenas-MG), Roberta de Paiva Silva (Mestranda em Enfermagem pela 
Universidade Federal de Alfenas-MG), Evelise Aline Soares (Docente na Universidade 



Federal de Juiz de Fora - UFJF), Denise Hollanda Iunes (Docente na Universidade Federal 
de Alfenas - UNIFAL), Érika de Cássia Lopes Chaves (Docente na Universidade Federal de 
Alfenas - UNIFAL), Denis da Silva Moreira (Docente na Universidade Federal de Alfenas - 
UNIFAL)

Palavras-chave: Relações Familiares; Adolescente; Drogas Ilícitas

Introdução:  O  fenômeno  do uso  de substâncias  psicoativas  por  adolescentes  constitui

problema de saúde pública contemporânea que vem despertando intensa preocupação no

cenário internacional [1]. A família está implicada no desenvolvimento saudável ou não de

seus membros, pois ela é compreendida com o elo entre as diversas esferas da sociedade

[2].  A  relação  familiar,  a  atitude  e  comportamento  dos  pais  e  irmãos  são  modelos

importantes para os jovens, e atuam como fator de proteção para o uso de drogas [3].

Metodologia:  Trata-se  de  revisão  integrativa  da  literatura  que  teve  como  objetivo

identificar trabalhos científicos que retratassem a temática abordada. Para seleção dos

trabalhos  científicos  realizou-se  uma  busca  por  meio  de  periódicos  eletrônicos  nas

seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde

(LILACS),  Medical  Literature  Analysis  and  Retrieval  System  Online  (MEDLINE),  Índice

Bibliográfico  Espanhol  em  Ciências  da  Saúde  (IBECS),  na  investigação  dos  artigos

utilizou-se os seguintes descritores com suas combinações em línguas portuguesa, inglesa

e  espanhola:  “Relações  familiares”,  “adolescente”  e  “drogas  ilícitas”.  Os  critérios  de

inclusão para esta revisão foram definidos da seguinte forma: artigos publicados no idioma

português, inglês e espanhol; artigos na integra que abordassem a temática desta revisão

(fulltext) e artigos indexados nos referidos bancos de dados correspondentes aos últimos

cinco anos, optou-se por este intervalo de tempo por ser um tema de grande relevância e

necessitar de informações cada vez mais recentes quanto ao assunto. Dentro do que foi

exposto  levantou-se  a  seguinte  indagação:  Qual  o  comprometimento  familiar  com  o

adolescente usuário de drogas ilícitas?  Resultados:  Foram identificados inicialmente 30

artigos nas diversas bases de dados citadas, dentre os quais 7 artigos correspondiam aos

critérios  de  inclusão  para  esta  revisão,  o  que  permitiu  inferir  que  boa  parte  dos

adolescentes iniciou o uso de drogas em decorrência dos seguintes fatores: através de

amigos,  por  conta  própria,  por  influencia  familiar,  curiosidade,  desgosto  com  os  pais,

pressão  de  amigos  e  obrigado  por  amigos  [4].  A  instituição  familiar  quando  bem

estruturada é um fator decisivo na manutenção de um adolescente sadio, fato observado

em todos os artigos científicos como ponto chave na prevenção do adolescente contra as

drogas.  A  supervisão  familiar  é  fundamental  na  prevenção  de  hábitos  que  levem  ao



consumo de drogas,  sendo necessária uma figura de pai e mãe integra e que sirva de

exemplo para os filhos.  Conclusão:  Conclui-se que o comprometimento familiar  com o

adolescente  usuário  de  drogas  envolve  atitudes  que  auxiliem  na  prevenção  contra  o

primeiro contato com as drogas. Priorizando o estabelecimento de uma relação mútua

entre os familiares para com o adolescente,  onde possa haver troca de informações e

orientação por parte dos pais.

Modalidade: P

Temática: Organização e avaliação de serviços

ATUAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E 
OUTRAS DROGAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Bárbara de Oliveira Prado (Universidade Federal de Alfenas), André Luiz Thomaz de 
Souza (Universidade Federal de Alfenas), Roberta de Paiva Silva (Universidade Federal de
Alfenas), Ciderléia Castro de Lima (Universidade Federal de Alfenas), Denis da Silva 
Moreira (Universidade Federal de Alfenas).

Palavras-chave: Atenção Primária Á Saúde; Drogas Ilícitas; Usuário De Drogas

Introdução: O Brasil se encontra em um panorama em que o uso abusivo de drogas é um

dos  principais  e  mais  emblemáticos  problemas  de  saúde  pública  [1].  Reconhecendo  a

necessidade de superar o atraso histórico relacionado às políticas públicas o Ministério da

Saúde definiu uma Política para atenção integral  a  usuários de álcool  e outras drogas.

Atualmente esta política é o marco no campo das ações que garantem a oferta de serviços

pela atenção primária aos envolvidos com o álcool e outras drogas (Ministério da saúde).

Objetivo:  Identificar  as  evidências  científicas  disponíveis  na  literatura  relacionado  à

atenção  aos  usuários  de  drogas  nos  serviços  de  atenção  primária.  Método:  Revisão

integrativa da literatura realizada em novembro de 2012, nas bases de dados Literatura

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis

and  Retrieval  System  Online  (MEDLINE),  Índice  Bibliográfico  Espanhol  em  Ciências  da

Saúde  (IBECS),   Literatura  sobre  Cidades/Municípios  Saudáveis  (CIDSaúde).  Foram

utilizados  os  seguintes  descritores  controlados  e  suas  combinações  nas  línguas

portuguesa, inglesa e espanhola: “Atenção primária a saúde” e “drogas ilícitas”. Os critérios

de inclusão definidos para a  seleção foram:  artigos publicados em português,  inglês  e

espanhol, disponíveis na íntegra, publicados no período de 2002 à 2012, e, como critério

de exclusão: teses, dissertações, livros relatórios de conferências, resumos de congresso, e

artigos que não respondessem à seguinte questão norteadora: Qual o tipo de atenção



prestada  aos  usuários  de  drogas  na  atenção  primária?  Foi  aplicado  um  instrumento

elaborado  por  Ursi  e  Galvão  e  adaptado  pelos  pesquisadores.  Resultados:  Foram

identificados  132  artigos  nas  diferentes  bases  de  dados,  dos  quais,  4  encontrava-se

repetido,  125  foram  rejeitados  pelo  título  e  pelo  resumo  os  quais  não  continham  os

devidos  critérios  de  inclusão.  Em  síntese  7  artigos  3,4,5,6,7,8,9  foram  incluídos  nesta

revisão de literatura e que responderam a questão norteadora. Emergiram-se 3 categorias

vinculadas a atenção prestada ao usuário de álcool e outras drogas: - mudança no sistema

de formação dos profissionais  de saúde com ênfase no acolhimento do dependente;  -

utilização de instrumentos confiáveis para detecção do uso abusivo/dependência de álcool

e  outras  drogas;  -  identificação  dos  grupos  com  maior  risco  para  quem  intervenções

poderia ser alvo de orientações. Conclusão: Existe um número reduzido de trabalhos que

relacionam especificamente a atenção primária aos usuários de álcool  e outras drogas.

Observou-se  também que  por  mais  que  alguns  desses  trabalhos  tenham sido  escritos

enfermeiros,  poucos mencionam a atenção oferecida diretamente pela enfermagem. A

capacitação  dos  profissionais  é  imprescindível  por  oferecer  uma  abordagem

interdisciplinar dos problemas vivenciados em cada local de trabalho, pois, quando ocorre

uma aprendizagem significativa, o profissional atua de forma mais criativa e engajada. 

Modalidade: P

Temática: Adolescentes

INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA MENSURAR O USO DE ÁLCOOL 
ENTRE ADOLESCENTES

Marilia Aparecida Carvalho Leite (Universidade Federal de Alfenas), Bárbara de Oliveira 
Prado (Universidade Federal de Alfenas), Cibelle Barcelos Filipini (Universidade Federal 
de Alfenas), Lidiane Aparecida Monteiro (Universidade Federal de Alfenas), Aline Neves 
Oliveira (Universidade Federal de Alfenas), Evellin Ribeiro Alfredo  (Universidade Federal 
de Alfenas), Roberta de Paiva Silva (Universidade Federal de Alfenas), Luciana Jerônimo 
de Almeida Silva  (Universidade Federal de Alfenas)

Palavras-chave: Álcool; Drogas; Adolescentes; Escalas

Introdução e objetivo: O álcool encontra-se presente em anúncios comerciais, e meios de

comunicação de massa, sendo estimulado pela mídia. Embora exista uma lei brasileira que

proíba  a  venda  de  álcool  para  menores  de  18  anos,  este  está  entre  as  substâncias

psicoativas que são consumidas pelos jovens de forma mais prematura.  O consumo de

álcool  na  adolescência  é  considerado  em  vários  países  como  um  problema  de  saúde



pública  que  independe  de  classe  social  [1].  consumo  excessivo  de  álcool  por  esta

população  traz  consequências  graves  para  sua  saúde,  assim  o  objetivo  do  trabalho  é

analisar  na literatura os principais  instrumentos para mensuração do uso do álcool  em

adolescentes.  Material  e  método:  Trata-se  de  uma  revisão  integrativa  da  literatura

modalidade que expressa à síntese de conhecimento 2 realizada nas bases de dados Lilacs,

Pubmed,  Biblioteca  Cochrame  e  Scielo,  com  os  descritores:  “escalas”,  “álcool”  e

“adolescente”. A questão norteadora foi: “quais os principais instrumentos utilizados para

mensurar o uso de álcool em adolescentes?” Utilizou-se como critérios de inclusão: artigos

em inglês, espanhol e português, disponíveis na integra, produzidos nos últimos cinco anos

e, como critérios de exclusão: teses, dissertações, livros, relatórios, resumos de congresso.

Foi aplicado um instrumento já elaborado e adaptado pelos pesquisadores [2]. Resultados:

Em uma primeira busca foram encontrados 140 artigos e após a leitura foram selecionados

21  que  atendiam  aos  critérios  de  inclusão.  Quanto  ao  nível  de  evidência4,  a  amostra

constitui-se: E1 - V, E2 - III, e E4 - XVIII. Os principais instrumentos utilizados foram: Escala

de equilíbrio de decisão e prontidão para a mudança, Alcoolismo McAndrew, Escala de

atitudes e hábitos de consumo de álcool, Alcance temporal (TFS), Escala de Estratégias de

Proteção  Comportamental,  Questionário  de  álcool  Urge  (AUQ,  Transtorno  por  Uso  de

Álcool,  Teste  de  Identificação  de  Desordens  Uso  (AUDIT),  Escala  de  síndrome  de

abstinência de álcool (AWS), Teste de Triagem Alcoolismo Michigan (MAST) e a Escala de

Beber Obsessivo Compulsivo (OCDS). Conclusão: O instrumento mais utilizado é a Escala

de  Beber  Obsessivo  Compulsivo  (OCDS).  Infere-se  ainda  que  estes  instrumentos

mostram-se  eficazes  naquilo  que  se  propuseram  mensurar  e  ressalta-se  a  importância

deste estudo em permitir que profissional da área da saúde amplie seu conhecimento em

relação ao tema e através deste possam proporcionar uma abordagem mais dinâmica e

interdisciplinar procurando sempre envolver não só o adolescente, mas toda a sociedade.

Espera-se que outros estudos possam ser desenvolvidos, considerando-se a importância

de realizar pesquisas que revertam à melhoria na assistência a adolescentes usuários de

álcool.

Modalidade: AP

Temática: Organização e avaliação de serviços



POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE PARA ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NO
BRASIL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Aline Neves Oliveira (Universidade Federal de Alfenas), Bárbara Oliveira Prado 
(Universidade Federal de Alfenas), Cibelle Barcelos Filipini (Universidade Federal de 
Alfenas), Lidiane Aparecida Monteiro (Universidade Federal de Alfenas), Evellin Ribeiro 
Alfredo (Universidade Federal de Alfenas), Marília Aparecida Carvalho Leite 
(Universidade Federal de Alfenas), André Luiz Thomáz de Souza (Universidade Federal de
Alfenas), Luciana Jerônimo de Almeida Silva (Universidade Federal de Alfenas).

Palavras-chave: Políticas Públicas; Álcool; Drogas

Introdução: O uso abusivo de álcool e outras drogas é um problema de saúde pública que

atinge  todas  as  faixas  etárias  [1].  Tal  temática  instiga  intensos  debates  quanto  a  um

modelo de atenção à saúde que considere implicações sociais, econômicas e políticas. As

pesquisas relacionadas iniciaram-se na década de 80, em 1987, no Centro Brasileiro de

Drogas Psicotrópicas (CEBRID) do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de

São  Paulo,  e  refletiam  novas  Políticas  Públicas  de  Saúde  [2].  Este  estudo  analisou  as

Políticas Públicas de Saúde direcionadas ao uso abusivo de álcool e outras drogas no Brasil,

com base em publicações da Biblioteca Virtual em Saúde. Materiais e métodos: Trata-se de

uma revisão integrativa de literatura realizada em março de 2013, nas Bases de Dados

Pubmed, Scielo,  BDEnf,  Lilacs com descritores:  Políticas Públicas,  Álcool  e Drogas.  Para

análise  aplicou-se  instrumento  adaptado  pelos  pesquisadores  [3].  Foram  incluídas

publicações do período de 2003 a 2013 na íntegra, idiomas português, inglês e espanhol.

Foram excluídas publicações como teses, dissertações, livros, trabalhos estrangeiros e que

não  responderam  à  questão  norteadora:  quais  Políticas  Públicas  de  Saúde  têm  sido

direcionadas para uso abusivo de álcool e outras drogas no Brasil? Resultados e discussões:

Das 128 publicações encontradas seis responderam aos critérios de inclusão deste estudo.

A Lei 10.216/01 consolida a Reforma Psiquiátrica e garante direito e proteção às pessoas

com transtorno mental, por meio da criação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS),

dos Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS) que reorganizam a atenção à saúde mental no

Brasil. A Política do Ministério da Saúde para Atenção Integral aos Usuários de Álcool e

outras  Drogas  assumiu  em  2003  responsabilidade  pela  questão  com  implantação  dos

CAPSad.  As políticas relacionadas ao uso de drogas são responsabilidade da Secretaria

Nacional Antidrogas (SENAD) e subordinadas ao Gabinete de Segurança Institucional da

Presidência da República [4]. Verificou-se que as Políticas Públicas no Brasil para álcool e

outras drogas adotam o Proibicionismo, de caráter autoritário e que tem sido criticado por

vários estudiosos,  ao invés da Redução de Danos, que não prioriza a abstinência como



principal caminho a ser percorrido, e sim estabelece metas intermediárias e estratégias

para minimizar os danos sociais e à saúde relacionados ao consumo de álcool e drogas [5].

Considerações finais: As principais Políticas Públicas de Saúde para álcool e outras drogas

no Brasil incluem os Capsad, NAPS e Centros de Convivência; estes permitem permanência

do usuário na sociedade e convívio social, em conformidade com o movimento da Reforma

Psiquiátrica, livrando-o da exclusão e, adotam o Proibicionismo em detrimento à Redução

de Danos. Tais características corroboram a necessidade de maiores estudos para reflexão

e elaboração de Políticas Públicas em Saúde mais abrangentes para uso abusivo de álcool e

outras drogas no Brasil.

Modalidade: AP

Temática: Tratamento

RECAÍDAS NO PROCESSO DE TRATAMENTO NA VISÃO DO 
DEPENDENTE QUÍMICO

Andréa Marques Leão Doescher, Andreza Marques de Castro Leão (UNESP), Luciana 
Teixeira dos Santos Massaro, Alexssander de Oliveira

Palavras-chave: Dependência Química; Tratamento; Recaídas

Conforme preconizado pela Organização Mundial de Saúde, a dependência química é uma

doença progressiva, crônica e tratável, que pode ser estacionada pela abstinência - sendo

o alcance desta o objetivo principal do tratamento. Para isso, é necessário que a pessoa em

tratamento  amplie  seus  recursos  internos  para  lidar  com  os  desafios,  frustrações  e

dificuldades do cotidiano,  bem como desenvolva um conjunto de comportamento que

suporte  a  manutenção  da  abstinência.  Este  trabalho,  de  cunho  quantiqualitativo,  tece

discussões sobre a questão da dependência química: fatores que contribuíram para o uso

de substâncias psicoativas,  tratamentos submetidos e recaídas,  de homens de 18 a 57

anos,  internados  voluntariamente  em  Comunidades  Terapêuticas  (CT)  do  interior  do

estado de São Paulo.  Para isso,  utilizou-se um questionário com 49 questões fechadas

respondidos por 144 participantes.  Antes da internação,  57,6% fazia uso frequente de

crack, 55,9% de cocaína, 33,9% de maconha e 31,3% uso diário de bebidas alcoólicas. O

início do consumo de álcool aconteceu, na grande maioria, dos 13 aos 17 anos (60,4%),

sendo que tal ingresso se deu por diversão e ou prazer (50,0%), grupo de amigos (30,5%) e

curiosidade (20,3%).  Em relação às  drogas,  o  início  é  atribuído à  diversão e  ou  prazer



(35,6%)  e  à  curiosidade  (35,6%),  sendo  influenciados  pelos  amigos  da  escola  e  ou

vizinhança  (44,1%),  e  tendo  entre  13  a  17  anos  (45,6%).  Sobre  o  uso  frequente  de

substâncias psicoativas pelas pessoas do convívio do participante, revelou-se que o álcool

é a substância mais utilizada no ambiente familiar -  33,9% dos pais,  30,8% dos irmãos,

28,8% dos primos, 10,2% das esposas ou companheiras e 11,9% das namoradas, e o crack

é  a  mais  consumida  pelos  amigos  (55,9%).  Quanto  aos  tratamentos  submetidos  pelos

participantes,  68,8% deles já  foram internados em CT;  22,2% freqüentaram grupos de

Auto-ajuda, 13,9% trataram-se em Caps e 12,5% em hospital psiquiátrico. Das pessoas que

já se trataram em CT, 29,8% ficaram no máximo cinco (5) meses internados. 34,5% dos

participantes ficaram abstinentes por até cinco (5) meses. Sobre as recaídas, para 54,9%

dos participantes elas são atribuídas ao afastamento de Deus, para 35,4% a influência de

grupo de amigos contribuíram para isso e 31,3% afirmam que a por freqüentar a vida

noturna. 73,6% acreditam que é possível ficar limpo para o resto da vida, e assinalam que

para não recaírem devem ir  à  igreja e  buscar  a Deus (50%) e evitar  pessoas e lugares

(43,1%). Em linhas gerais, as recaídas sinalizam a falta de mudança de comportamentos, de

estilo de vida e hábitos do dependente químico, o que requer uma revisão dos programas

de prevenção de recaídas no processo de tratamento.

Modalidade: P

Temática: Aspectos Psicossociais

A REPRESENTAÇAO SOCIAL DA DROGA PARA MULHERES VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEUS AGRESSORES NA CIDADE DE BELO 
HORIZONTE

Aline Gomes Martins (Doutoranda em Psicologia pela Universidade Federal de Minas 
Gerais), Felipe Augusto Carbonário (Mestre em Psicologia pela Universidade Federal de 
São João Del Rei)

Palavras-chave: Droga; Representação Social; Violência; Gênero

Nos últimos anos, a sociedade brasileira passou a fazer parte do grupo das sociedades

mais  violentas  do  mundo.  O  aumento  e  as  diversas  manifestações  do  fenômeno  da

violência  vêm  estimulando  a  reflexão  sobre  a  temática  nas  mais  diversas  áreas

disciplinares,  levando-se  em  consideração  os  diferentes  públicos  que  a  violência  pode

atingir. Da mesma forma, o consumo de drogas lícitas e ilícitas vem aumentando, tanto em

nível  nacional  quanto  mundial.  Segundo  dados  epidemiológicos,  entre  as  substâncias

psicoativas existentes, o álcool é a mais consumida em todo o mundo.  No que diz respeito



à violência contra a mulher, o uso do álcool, na maioria das vezes associado à outra droga,

está presente em 70% dos casos de mulheres violentadas que procuram ajuda [1]. O uso

de substâncias psicoativas (pelo perpetrador, pela vítima ou por ambos) está envolvido em

até  92%  dos  episódios  notificados  de  violência  doméstica  [2].  Em  decorrência  da

frequente presença da droga em situações de violência doméstica contra a mulher e da

necessidade  de  novos  olhares  em  torno  da  temática,  está  sendo  desenvolvido  no

programa de pós graduação em psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais uma

pesquisa de doutorado,  que ainda encontra-se em fase inicial,  que tem como objetivo

central  averiguar  a  representação  social  da  droga  para  mulheres  vítimas  de  violência

doméstica e para seus agressores na cidade de Belo Horizonte. A pesquisa será realizada

com grupos de mulheres agredidas e homens agressores que fazem parte de programas

vinculados  à  rede  de  enfrentamento  a  violência  contra  mulher  da  cidade  de  Belo

Horizonte. Serão realizadas entrevistas com esses sujeitos e estas serão analisadas a partir

da  Análise  de  Conteúdo.  Como  pano  de  fundo  da  pesquisa  está  a  Teoria  das

Representações Sociais (RS). Esta foi desenvolvida por Moscovici e tem sido usada para

estudar os mais variados tópicos dentro de diferentes áreas das Ciências Sociais. Segundo

Jovchelovitch  [3]  as  RS  funcionam  como  estratégia  para  enfrentar  a  diversidade  e

mobilidade  de  um  mundo  que  embora  pertença  a  todos,  transcende  a  cada  um

individualmente.  Além  da  metodologia  qualitativa  apresentada  também  será  utilizado

procedimentos quantitativos, como levantamento epidemiológico e sociodemográfico do

número de registro de violência doméstica associada ao uso de drogas, tipos de drogas

mais presentes nos casos de violência, dentre outros. Averiguar as RS de mulheres vítimas

de violência doméstica e seus agressores acerca da droga, suas propriedades, suas origens

e impactos levando-se em consideração a peculiaridade do público em questão permitirá a

construção de novos saberes sobre a temática da violência doméstica associada ao uso de

drogas e poderá contribuir para a elaboração, implantação e implementação de ações de

enfrentamento desse problema, de forma humanizada, não preconceituosa, respeitando

as diferenças, aí incluída a de gênero. 

Modalidade: P

Temática: Tabagismo



EFEITO DA AURICULOTERAPIA SOBRE O TABAGISMO: UMA REVISÃO 
SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Raiza Silva Lobato (Universidade Federal de Alfenas), Roberta de Paiva Silva 
(Universidade Federal de Alfenas), Patricia Melo Freire (Universidade Federal de 
Alfenas), Nayara Pires Nadaleti (Universidade Federal de Alfenas), Elisângela Adelina 
Silva (Universidade Federal de Alfenas), Barbara Oliveira Prado (universidade Federal de 
Alfenas), André Luiz Thomas de Souza (Universidade Federal de Alfenas), Erika de Cássia 
Lopes Chaves (Universidade Federal de Alfenas), Denis da Silva Moreira (Universidade 
Federal de Alfenas)

Palavras-chave: Auriculotherapy; Acupuncture Ear; Smoking

Introdução: O tabagismo é um dos costumes mais nocivos e perigosos para a saúde, sendo

considerado a maior causa de morte evitável e de maior crescimento no mundo [1]. Diante

da magnitude dessa problemática, inúmeras intervenções vêm sendo propostas para seu

enfrentamento,  no  entanto,  os  mecanismos  são  variados  e  não  existe  nenhuma

intervenção-chave para o controle do consumo de cigarros. Dentre as técnicas utilizadas

para  a  redução/cessação  do  tabagismo  encontra-se  a  auriculoterapia  que  é  um

procedimento da Medicina  Tradicional  Chinesa destinado ao controle  e tratamento de

inúmeras enfermidades através de estímulos de pontos situados no pavilhão auricular [2].

Metodologia:  Trata-se  de  uma  revisão  sistemática  da  literatura  realizada  nas  bases  de

dados  PubMed,  Medline  e  Lilacs  com  os  descritores  controlados:  “Auriculotherapy”,

“Acupuncture ear” e “Smoking”. Os critérios de inclusão adotados foram: ensaios clínicos

publicados nos últimos vinte anos, com resumo disponível, escritos em português, inglês

ou  espanhol  e,  como  critérios  de  exclusão:  teses,  dissertações,  livros,  relatórios  de

conferências, resumos de congresso, e artigos que não responderam à seguinte questão

norteadora:  “Qual  o  efeito  da auriculoterapia  sobre o  tabagismo?”.  Resultados:  Foram

identificados,  na  busca  inicial,  17  estudos  e  após  leitura  exaustiva  e  minuciosa  foram

selecionados seis artigos que respondiam a questão norteadora do estudo e atendiam aos

critérios  de  inclusão.  Destes  seis  artigos  contemplados,  em  três  a  auriculoterapia  se

mostrou  efetiva  no  auxilio  a  redução/cessação  do  tabagismo;  em  outros  três  não

apresentou resultados significativos estatisticamente, no entanto, um estudo refere que

mesmo sem causar a cessação do hábito de fumar, a auriculoterapia teve influência sobre

o sabor do cigarro e a intensidade do desejo de fumar. Todos os estudos foram realizados

de forma consentida pelos participantes, embora nem sempre o desejo de parar de fumar

foi levado em conta, o que pode ter levado ao resultado negativo em um dos estudos. O

número de sessões em que a  auriculoterapia  foi  aplicada variou  entre  quatro  a  vinte,



sendo que naqueles estudos em que foram realizados um maior número de sessões o

efeito encontrado foi positivo (vinte, quatorze e dez sessões), e nos estudos com menor

número de sessões a técnica não surtiu efeito (seis, cinco e quatro sessões). Os pontos

para aplicação utilizados nos estudos foram:  Shen men,  Boca,  Simpático,  Pulmão,  Rim,

Baço e Fígado; os pontos comuns adotados por todos os autores foram o Shen men e o

Pulmão. Conclusão: O efeito da auriculoterapia sobre o tabagismo é controverso e, para

tanto,  mais  estudos  ainda  são  necessários  ser  realizados.  A  utilização  de  uma  técnica

padronizada  de  auriculoterapia,  que  considere  por  exemplo,  os  pontos  utilizados,  o

número de sessões e a relevância do desejo pessoal em parar de fumar, pode ser uma

alternativa para que se possa mensurar o real efeito dessa prática terapêutica. 

Modalidade: AP

Temática: Tratamento

A CRISE NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)

Aline Gomes Martins (Doutoranda em Psicologia pela Universidade Federal de Minas 
Gerais), Felipe Augusto Carbonário (Mestre em Psicologia pela Universidade Federal de 
São João Del Rei

Palavras-chave: 
Crise; Centro De Atenção Psicossocial; Conflito Epistemológico; Clínica Ampliada; Reforma 
Psiquiátrica

Introdução:  Especificamente  no  campo  da  saúde  mental,  é  necessário  levarmos  em

consideraçãoque  qualquer  esquema  para  definir  “crise”  deve  analisar  a  organização

psiquiátrica existente em determinada época e momento histórico particular.Portanto, é

problemática uma definição única de crise em saúde mental. Quando tentamos especificar

a crise dentro do campo da saúde mental, encontramos diferentes conjecturas sobre a sua

caracterização. Cada abordagem utiliza um critério para determinar se se trata ou não de

uma crise mental. Objetivos: O presente trabalho trata-se de uma pesquisa de mestrado

realizada na Universidade Federal de Minas Gerais que objetiva averiguar a noção de crise

dos profissionais da saúde de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Sendo os CAPS

serviços de atenção a crises e urgências em saúde mental.Metodologia:Para tanto, foram

realizadas observações e entrevistas com profissionais especialistas de um CAPS de uma

cidade  do  interior  de  Minas  Gerais.  Para  uma  melhor  compreensão  sobre  o  tema,  foi

efetuado um levantamento bibliográfico exploratório a fim de investigar  as noções de

crise  no  transcorrer  da  história  da  saúde  mental,  desde  as  ideias  defendidas  pela



psiquiatria  clássica  até  os  saberes  difundidos  pela  reforma  psiquiátrica.  As  entrevistas

realizadas foram gravadas e transcritas na íntegra, e analisadas a partir das contribuições

da  análise  de  conteúdo.Resultados:  A  análise  das  entrevistas  permitiu  levantar  quatro

hipóteses. Essas compreendem temas centrais presentes nas falas dos entrevistados e se

configuraram  em  categorias  de  análise.  Foram  elas:Hierarquização  do  saber;

Medicalização; Supervalorização do protocolo; Concepções de crise. Cada categoria expõe

um tema conflituoso, os quais se entrelaçam e compõem os resultados dessa pesquisa. As

entrevistas mostram que a maioria dos profissionais se encontram “perdidos” dentro do

serviço,  sem  saber  o  que  fazer  e  como  agir.  Tal  situação  pode  ser  explicada  pela

hegemonia  do  saber  médico,  que  deixa  pouco  espaço  para  as  demais  áreas  do

conhecimento atuarem. Por mais que exista uma multiplicidade de saberes e de noções

convivendo entre si, fica claro que predomina no CAPS uma noção de crise aos moldes da

clínica  médica.Considerações  finais:  Como  a  crise  é  percebida,  pela  maioria  dos

profissionais, como um estado de agudez dos sintomas psiquiátricos, e o sujeito é avaliado

a partir do seu comportamento, não se abre possibilidades para outros tratamentos que

levem em consideração a subjetividade e toda a complexidade de relações sociais que a

constitui e mantém. Para que um tratamento efetivo se construa, precisamos romper com

a hegemonia de saberes e abrir as portas para múltiplas possibilidades de perceber e lidar

com a crise, a depender da demanda do paciente. O que há de primordial no “cuidado”

com a crise é a dimensão subjetiva. O trato com a mesma se constrói a partir da relação

com o sujeito, com a sua história de vida, familiar, profissional e emocional.

Modalidade: AP

Temática: Prevenção

ASPECTOS POLÍTICOS NA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS AO 
USO DE ÁLCOOL PELO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 
(NASF): IMPASSES E POSSIBILIDADES

Felipe Carbonário (Universidade Federal de São João del Rei - UFSJ), Aline Gomes 
Martins (Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG)

Palavras-chave: NASF; Políticas Públicas; Prevenção

É constatado que atualmente na saúde pública há certa “preocupação” com o uso abusivo

de álcool e outras drogas pela população brasileira. Nossa cultura sempre viu o uso dessas

substâncias pelo paradigma moral e punitivo, interligando ao setor de segurança pública, a



responsabilidade pela repressão dessa prática.  Com isso,  a saúde,  mesmo tendo vários

prejuízos inclusive monetários, diretamente ligados ao uso de drogas, reconheceu que a

implantação  de  políticas  públicas  deveria  ser  efetivada  neste  campo,  seja  na  parte

preventiva ou de tratamento. Com números cada vez mais crescentes de usuários, a ideia

de se implantar estratégias de prevenção ao uso de substâncias na Atenção Primária é algo

inovador,  mas  que  apresenta  diversas  dificuldades:  falta  de  interesse  da  gestão  local,

despreparo dos profissionais e suas crenças pessoais acerca dos usuários assim como o

posicionamento  da  população  frente  à  ideia  de  cura  como  única  possibilidade  de

enfrentamento, disseminando assim mais uma vez na história a segregação institucional

psiquiátrica.  Em  decorrência  da  problemática  enfrentada  pela  Atenção  Primária  foi

realizado  um  estudo  em  um  município  mineiro,  com  uma  equipe  de  profissionais  do

Núcleo  de  Apoio  à  Saúde  da  Família  (NASF).  O  estudo  em  questão  trata-se  de  uma

pesquisa  de  mestrado  desenvolvida  no  programa  de  pós-graduação  da  Universidade

Federal de São João Del Rei e tem como objetivo principal averiguar as crenças pessoais da

equipe e o conhecimento da mesma no que concerne a temática das drogas e sua relação

com a prática, no processo de implantação de ações preventivas. O método de coleta de

dados foi qualitativo pela técnica de grupos focais, embasando-se no discurso daqueles

sujeitos frente a questionamentos, inclusive políticos. Os resultados mostraram que há

uma culpabilização por parte dos profissionais à gestão, porém, com a ressignificação de

seu  próprio  discurso,  a  equipe  reconheceu-se  também  inativa  na  construção  dessas

políticas,  desmantelando  assim  a  crença  de  que  as  ações  aconteçam  de  forma

verticalizada, mas que sejam mútuas em uma construção horizontal. Pensemos então que

as ações efetivas atuam na pluralidade dos setores, ou seja,  elas ganham força com as

ações intersetoriais. Junto a isto, temos fatores decisórios que dependem de uma rede de

negociação entre os atores e os níveis de governo, gerando modificações no conteúdo das

ações. Temos ainda a fragmentação da burocracia na busca pela liderança institucional ou

pessoal nos papéis-chave de execução política, trazendo à tona a relação público versus

privado.  Com  isso,  no  âmbito  do  Estado,  as  ações  são  prejudicadas  de  forma  mais

acentuada.  A  tecnologia  e  o conhecimento sobre o  fenômeno do álcool  são precários

tornando o grau de incerteza das ações muito alto. Com isso a adesão e a qualificação dos

profissionais tornam-se fatores críticos na execução das ações. O último ponto a destacar

é a baixa capacidade institucional e gerencial que caracteriza a saúde pública, que faz com

que a implantação de algumas ações se defronte com a precariedade das informações

necessárias para o seu desenvolvimento.



Modalidade: AP

Temática: Estigma e Representação Social

O CONCEITO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO FARMACODEPENDENTE.

Josenaldo Pereira da Silva (Escola de Enfermagem da USP), Sônia Barros (Escola de 
Enfermagem da USP)

Palavras-chave: Dependência Química; Representações Sociais; Enfermagem Psiquiátrica

O consumo de substâncias psicoativas tem aumentado nos últimos anos em nosso país,

atingindo grande parte da população, transformando-se num grave problema de saúde

pública [1], causa grandes prejuízos sociais e risco de morte aos usuários [2], ao mesmo

tempo em que a compreensão deste como um problema de saúde ainda esbarra com

graves  preconceitos  sociais  no  tratamento  desses  indivíduos  [3].  Este  artigo  é  parte

integrante  do  estudo  realizado  pelos  autores  em  2002  [4].  Trata-se  de  um  estudo

exploratório e descritivo de abordagem qualitativa, que teve como objetivo desvendar as

opiniões  dos  farmacodependentes  sobre  a  dependência  química.  Os  dados  foram

coletados por meio de uma entrevista semi-estuturada, que abordava o tema em questão

e  analisada  sob  a  ótica  qualitativa  de  acordo  com  a  técnica  de  Análise  Temática  de

Conteúdo,  conforme proposta  pela literatura  [5].  Participaram do estudo 7 indivíduos,

sendo  duas  mulheres  e  cinco  homens.  Todos  eram  usuários  de  álcool  e  nicotina,  três

utilizavam também cannabis e um era usuário também de cocaína. Os homens tinham mais

comprometimentos sociais e familiares que as mulheres, dados condizentes com outros

estudos  [6].  Por  meio  de  entrevista  semi-estruturada,  constatamos  que  os

farmacodependentes apresentam uma concepção da dependência química de etiologia

multicausal,  de  responsabilidade  individual  no  adoecimento,  misturando  preconceitos

sociais e ingredientes do modelo biomédico de concepção positivista e organicista.

Modalidade: AP

Temática: Prevenção

AS TENTATIVAS DE PREVENÇÃO AO USO DE ÁLCOOL E OS IMPASSES 
DA GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA

Felipe Carbonário (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Lívia Pires 
Guimarães (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), Aline Gomes Martins 
(Universidade Federal de Minas Gerais)



Palavras-chave: Prevenção; Gestão; Saúde Pública

O aumento do consumo de álcool e outras drogas já se tornaram um grave problema de

saúde pública e também um problema social.  O governo recentemente tem mostrado

preocupações em relação ao “combate às drogas”, disseminando assim vários programas

emergenciais para uma possível solução do caso,  dentre eles a própria prevenção, que

entanto  não  é  uma  prioridade  estatal.  O  “paradigma  preventivo”,  apesar  de  ser

amplamente discutido, raramente é colocado em prática nos serviços de saúde. Mesmo

nesse contexto, o perfil do profissional pode ser considerado um facilitador da introdução

de várias práticas de promoção e prevenção à saúde, pois atuam como multiplicadores de

conhecimento através da aproximação entre a comunidade e o serviço de saúde. Neste

contexto, há de se reconhecer principalmente a importância de investigar com o gestor de

saúde quais são as limitações dessa implementação.  É certo que além das medidas do

Estado ser um denominador para que as políticas públicas funcionem, a crença do gestor

acerca do uso de álcool,  torna-se também fator decisivo para que estas políticas sejam

acolhidas e implementadas a cada município. Referindo-se então à gestão de saúde local,

alguns estudos apontam que antes mesmo das práticas entrarem em ação, o que mais

dificulta a possibilidade de implementação está ligada à crença e atitude do gestor local de

saúde. Para isso verifica-se a necessidade de averiguar além da crença dos profissionais, a

crença e atitude dos gestores de saúde, que podem de certa forma ser um dos problemas

apresentados pelos profissionais da saúde no sentido das práticas se efetivarem ou não.

Visto a ausência de estudos nesta temática, foi realizado um estudo de caso, para embasar

futuras  investigações.  Portanto,  o  objetivo  do  estudo  foi  de  verificar  como  se  dá  a

interferência no processo de implantação de práticas de prevenção ao uso de álcool na

visão de um gestor municipal de saúde de um município de Minas Gerais, por meio de sua

visão sobre o uso de álcool, sendo utilizada uma entrevista semi-estruturada para a coleta

de  dados.  Na  entrevista,  foi  verificada  grande  parte  das  dificuldades  em  implantar  as

práticas de prevenção. Entre elas destacaram-se: a falta de capacitação dos profissionais

da saúde; Ausência de interdisciplinaridade entre os setores de saúde, educação, defesa e

assistência social; Falta de Lazer e atividades esportivas oferecidas à comunidade, dentre

outras.  Foi  revelado  na  entrevista  ainda,  que  a  gestão  nunca  buscou  estratégias  para

enfrentar tais dificuldades. Sobre a crença do gestor,  notou-se um discurso moralista e

totalmente  voltado  para  questões  do  álcool  ser  um  problema  exclusivamente  da

segurança pública, apesar de considerá-lo como problema de saúde publica também. Com

isso, os resultados apontaram além de uma falta de capacitação dos profissionais, ausência



de  capacitação  da  gestão.  Percebeu-se  que  a  crença  do  gestor  sobre  uso  de  álcool

interfere  diretamente  na implantação  de qualquer  programa  de  prevenção  ao uso  de

álcool, dentre outras drogas inclusive. 

Modalidade: AP

Temática: Políticas Públicas

A PERCEPÇÃO DOS ATORES INTERSETORIAIS DE BARBACENA SOBRE O
DISPOSITIVO CONSULTÓRIO DE RUA E A ESTRATÉGIA DE REDUÇÃO DE 
DANOS

Weslley Gouvêa Oliveira (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Palavras-chave: Consultório De Rua; Redução De Danos; Álcool E Drogas; Reforma 
Psiquiátrica

Em meio à atual discussão das políticas públicas voltadas a usuários de álcool e outras

drogas, desenvolveu-se em 2012, no município de Barbacena-MG, o presente estudo. O

município  outrora  conhecido  como  “cidade  dos  loucos”  devido  ao  marco  histórico

produzido  pelos  seus  antigos  e  numerosos  hospitais  psiquiátricos,  vem  avançando  na

trajetória  da  Reforma  Psiquiátrica,  construindo  uma  rede  consistente  de  atenção

psicossocial. E como parte desta rede, esteve neste período em fase de implantação dos

dispositivos Consultório de Rua (CR) e Escola de Redução de Danos (ERD). Por se tratar de

uma nova forma de promover cuidado, tais dispositivos rompem com velhos paradigmas,

possibilitando mudanças em relação à problemática do uso de drogas. Esta deixa de ser

uma  questão  meramente  de  segurança  pública,  passando  a  convocar  todos  os  atores

intersetoriais,  na  construção  de  uma  rede  de  atenção.  Dessa  forma,  o  objetivo  desse

estudo foi identificar a percepção que os atores intersetoriais vinculados a Atenção Básica,

a Educação, ao Desenvolvimento e Ação Social, ao Conselho Tutelar, a Segurança Pública e

ao Poder Judiciário, têm a respeito do dispositivo Consultório de Rua e da estratégia de

Redução  de  Danos  (RD),  contribuindo  assim  no  direcionamento  do  trabalho  a  ser

desenvolvido. Para tal, usou-se como instrumentos de levantamento de dados a entrevista

semi-estruturada e a pesquisa bibliográfica exploratória. As percepções coletadas foram

posteriormente  analisadas  sobre  a  ótica  da  abordagem  hermenêutica.  A  partir  dos

elementos  surgidos,  das  muitas  questões  levantadas,  e  tomando  como  referência  o

cenário atual da Reforma Psiquiátrica no Brasil, realizou-se uma ampla discussão sobre o

tema.  Como  resultado  deste  estudo,  identificou-se  diversas  questões  a  respeito  dos



modelos  pesquisados.  Estas  transitam  desde  o  reconhecimento  dos  dispositivos,

perpassando pelo desconhecimento parcial ou total dos mesmos, até percepções que vão

de  encontro  aos  princípios  preconizados  pelo  Ministério  da  Saúde.  Nesse  sentido,

destaca-se o agrupamento de percepções sobre: a atuação e oferta de cuidado, o caráter

preventivo,  o  assistencialismo,  a  resolução  do  problema  das  drogas,  o  recolhimento

forçado e a redução de danos como incentivadora ao uso. Com o estudo das percepções a

respeito do CR e da RD, pôde-se identificar que os atores intersetoriais de Barbacena têm

premissas  diferentes  sobre  tais  dispositivos,  revelando  uma  gama  de  elementos

importantes, onde procurou-se discuti-los e melhor esclarecê-los sob a ótica da Reforma

Psiquiátrica. Todavia, independente das diferentes opiniões encontradas, suas definições e

julgamentos, tais premissas revelaram uma necessidade maior de integração e consenso

sobre o assunto, sendo estimulada principalmente na prática das ações intersetoriais.

Modalidade: P

Temática: Prevenção

DESAFIOS ENFRENTADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE NA 
IMPLEMENTAÇÃO DAS INTERVENÇÕES BREVES PARA PROBLEMAS 
RELACIONADOS AO ÁLCOOL

Bárbara de Oliveira Prado (Universidade Federal de Alfenas), Patrícia Costa dos Santos 
da Silva (Universidade Federal de São Paulo), Marília Aparecida Carvalho Leite 
(Universidade Federal de Alfenas), Adriana Olímpia Barbosa Felipe (Universidade Federal
de São Paulo), Andréia Cristina Barbosa (Universidade Federal de São Paulo), Claudia 
Umbelina Baptista Andrade (Universidade Federal de São Paulo)

Palavras-chave: Intervenção Breve; Álcool; Enfermagem

Introdução:  Atualmente,  as  intervenções  terapêuticas  breves têm sido utilizadas como

importante  estratégia  no  tratamento  de  problemas  relacionado  ao  uso  do  álcool.  As

intervenções breves devem ser compreendidas como parte integrante dos cuidados em

saúde.  As  principais  diferenças  entre  intervenções  breves  e  terapias  breves  estão

relacionadas à amplitude das metas de tratamento. As intervenções breves possuem como

objetivo prioritário detectar  o problema e motivar  o paciente a alcançar  determinadas

ações,  como  por  exemplo,  iniciar  um  tratamento  ou,  ainda,  melhorar  seu  nível  de

informação sobre riscos associados ao uso de substâncias, por meio de um aumento de

seu senso de risco e de auto-cuidado. Dentro desse contexto é fundamental o domínio

profissional  das  técnicas  breves  de  intervenção  e  terapia,  assim  como  a  investigação



correta  de  sua  adequação  cultural  às  condições  brasileiras  e  a  verificação  de  sua

efetividade.  Objetivo:  Analisar  em  artigos  disponíveis  na  literatura,  quais  os  desafios

enfrentados  pela  equipe  de  saúde  na  implementação  das  intervenções  breve  para

problemas  relacionados  ao  álcool  na  visão  dos  pesquisadores  latino-americanos.

Metodologia:  Trata-se  de  uma  revisão  integrativa  de  literatura,  que  a  partir  das

palavras-chave:  “final  de  vida”,  “cuidados  paliativos”  e  “enfermagem”  selecionou

produções científicas nas bases de dados MEDLINE e LILACS. A questão norteadora da

pesquisa foi: “Quais os desafios enfrentados pela equipe de saúde na implementação das

intervenções breve para  problemas relacionados  ao uso do álcool?”  Como critérios  de

inclusão  definiu-se:  artigos  em  português,  espanhol  e  inglês,  disponíveis  na  íntegra,

produzidos entre 2005 a 2013. Resultados: Na primeira busca encontrou-se 11 artigos e

após a leitura selecionou-se 6, que atendiam aos critérios de inclusão. Mediante a esse

levantamento,  é  possível  aferir  que  dentre  as  principais  dificuldades  enfrentadas  pela

equipe de saúde na implementação das intervenções breves encontram-se a dificuldade

para  dar  continuidade ao trabalho devido à rotatividade dos profissionais  por  motivos

políticos e para estabelecer políticas para áreas de pouco acesso, restrição da abordagem

aos dependentes de álcool e falta de motivação por parte dos profissionais de saúde no

aspecto  preventivo  e  também  uma  grande  negação  tanto  dos  profissionais  quanto  o

público  em  geral  quanto  ao  uso  de  substâncias  psicoativas  não  reconhecendo  os

problemas e dessa  maneira  refletindo diretamente na educação em saúde.  Conclusão:

Com base nos artigos analisados, conclui-se que há necessidade de ações de gestão e de

políticas de saúde, direcionadas à temática da implementação de intervenções breve para

uso relacionado ao álcool na atenção primária, sobressaindo a necessidade de fixação do

recurso humano das equipes de Estratégia de Saúde da Família. Também de aprofundar

investigações para melhorar a compreensão dos complexos significados psicoculturais.

Modalidade: AP

Temática: Tabagismo



OS EFEITOS NA SAÚDE DECORRENTES DO CONSUMO DE TABACO: 
ASSOCIAÇÃO ENTRE TABAGISMO E ALGUMAS DOENÇAS CRÔNICAS

Sandra de Souza Pereira (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP), Carla Araújo 
Bastos Teixeira (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP), Juliana Guimarães Silva
Cézar (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP), Rejane Salomão Gavin (Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto – USP), Érick Lima (Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto – USP), Edilaine Cristina Gherardi-Donato (Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto – USP), Lucilene Cardoso (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP)

Palavras-chave: Uso De Tabaco; Doenças Crônicas; Profissionais De Enfermagem

Introdução:  O consumo de tabaco é  a principal  causa global  de  morte  evitável  e  seus

efeitos tornam-se depredadores da saúde e da longevidade, sendo ele o responsável por

provocar a incidência de várias enfermidades. O hábito de fumar diminui 11 anos na vida

de uma mulher e 12 anos na vida do homem, e o risco de morte de um fumante é três

vezes maior, sendo iguais entre ambos os sexos. O tabagismo causa cerca de 6 milhões de

mortes  em todo o mundo a  cada  ano.  A  maioria  destas  mortes  ocorre  em países  em

desenvolvimento  e  além  de  outros  fatores  está  relacionado  com  o  baixo  nível  de

escolaridade e baixa renda. No Brasil, a prevalência do tabagismo geral em 2003 foi de

18,3% (sendo 22,6% em homens e 14,6% em mulheres). Se não bastasse, o tabagismo é

gerador de alta carga econômica para a sociedade, pois é caracterizada pelos custos de

assistência médica e perda de produtividade. Ressaltamos que parte dos anos pode ser

recuperada caso o fumante abandone o vício, sendo importante programas e políticas de

combate ao tabagismo.  Objetivo:  Verificar  a  associação existente entre  o  consumo de

tabaco e algumas doenças crônicas entre auxiliares e técnicos de enfermagem. Métodos:

Estudo de abordagem quantitativa do tipo descritivo. A amostra do presente estudo foi

composta  por  310 sujeitos  entre  auxiliares  e  técnicos  de enfermagem de um hospital

geral. A coleta ocorreu de julho a dezembro de 2012. Utilizou-se um questionário para

obter  os  dados  sociodemográficos,  condições  de  trabalho  e  saúde  dos  participantes.

Realizou-se análise descritiva das variáveis através de frequências,  números absolutos e

percentuais,  média e desvio padrão e análise bivariada para testar  associação entre as

variáveis “uso de tabaco” e algumas doenças crônicas. Resultados: A maioria da amostra é

caracterizada por mulheres, com idade acima de 40 anos, casadas ou com companheiros

fixos,  que  possuem  o  ensino  médio  completo  e  exercem  a  função  de  auxiliar  de

enfermagem.  Entre  os  participantes  da  pesquisa,  11,3%  relatam  fazer  uso  de  tabaco,

sendo que grande parte desses, fumam até 10 cigarros por dia (48,6%) há mais de 20 anos

(51,4%). Entre as doenças autorreferidas, as que mostraram ter forte associação com o uso



de tabaco foram depressão (p < 0,00), hipertensão (p = 0,03) e disfunção sexual (p = 0,03).

Conclusões: A prevalência de consumo de tabaco entre os participantes da pesquisa está

abaixo da média nacional. Apesar da significativa prevalência do consumo de tabaco entre

os profissionais da saúde,  houve forte associação entre o referido consumo e algumas

doenças crônicas.  Parar de fumar traz benefícios em qualquer momento da vida e quanto

mais cedo a cessação ocorrer, melhores serão os resultados e prejuízos físicos e sociais.

Modalidade: AP

Temática: Tabagismo

ALTERAÇÕES DO MONÓXIDO DE CARBONO E DO GRAU DE FISSURA DE
FUMANTES E ABSTINENTES NO INÍCIO E APÓS UM MÊS DE 
TRATAMENTO PARA A CESSAÇÃO TABÁGICA

Maíra Barros Louro (Bolsista de Iniciação Científica BIC/PROPESQ, Departamento de 
Nutrição/ICB/ Universidade Federal de Juiz de Fora), Isabela Uba Salgado (Bolsista de 
Iniciação Científica BIC/PROPESQ, Departamento de Nutrição/ICB/ Universidade Federal 
de Juiz de Fora), Juliana Leão – (Residência Multiprofissional em Saúde do Adulto/ HU/ 
UFJF), Letícia Vitoretti – Residência Multiprofissional em Saúde do Adulto/ HU/ UFJF), 
Ana Lucia – Assistente Social, membro da Equipe do Centro Interdisciplinar de Pesquisa e
Intervenção em Tabagismo do HU/UFJF – CIPIT/HU/UFJF), Claudia Aparecida de Carvalho 
(Psicóloga colaboradora Técnica – CIPIT/HU/UFJF), Sheila Cristina Potente Dutra Luquetti
– (Departamento de Nutrição/ICB/ Universidade Federal de Juiz de Fora), Aline Silva de 
Aguiar Nemer (Departamento de Nutrição/ICB/ Universidade Federal de Juiz de Fora; 
Membro da Equipe CIPIT/HU/UFJF)

Palavras-chave: Tabagismo; Abstinência; Fissura; Monóxido De Carbono

Introdução: O craving ou fissura é definido como um desejo intenso em usar substância

psicoativa para obter alívio dos sintomas de abstinência na expectativa de um resultado

positivo. O grau de fissura irá influenciar na maior ou menor facilidade em se abster. Para

que  seja  controlado  e  não  interfira  negativamente  no  processo  de  cessação  tabágica,

faz-se necessário o atendimento multiprofissional que estabeleça estratégias no momento

de  instabilidade.  Objetivo:  Avaliar  o  valor  de  COex  e  o  grau  de  fissura  de  indivíduos

fumantes e abstinentes após um mês de tratamento para cessação tabágica. Metodologia:

Estudo  realizado  com  tabagistas  em  tratamento  para  a  abstinência,  de  outubro  a

novembro de 2012, no Centro Interdisciplinar de Pesquisa e Intervenção em Tabagismo do

Hospital  Universitário  da  Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora  -  CIPIT/HU/UFJF).

Analisou-se a fissura pelo Questionnaire of Smoking Urges-Brief (QSU-Brief) e o valor de

COex  pelo  aparelho  monoxímetro  de  carbono  (Pico  Plus  -  piCO+  Smokerlyzer®).  O



QSU-Brief  foi  aplicado  semanalmente  até  1  mês  de  tratamento  e  sua  pontuação

classificada em fissura mínima (0 a 13), leve (14 a 26), moderada (27 a 42) e intensa (43 ou

mais). O valor de COex (após exalar no aparelho) foi classificada em não fumante (0 a 3

ppm), fumante leve (4 a 6 ppm) e fumante pesado (7 ppm ou mais) e foi dosado no início e

após 1 mês de tratamento. Foi utilizado o programa PASW 18.0 para análise estatística dos

dados.  Resultados:  Trinta  e  três  tabagistas  iniciaram  o  tratamento.  Após  1  mês,  19

participantes compareceram a reavaliação. No início do tratamento, a média de COex foi

de  13,8±5,9  ppm  e  de  QSU-Brief  31,1±20,0.  Após  1  mês  de  tratamento,  os  que

continuaram fumando (n=8) não diminuíram significativamente seus níveis de COex e grau

de fissura (Fumantes- inicial COex: 15±5,4 ppm  QSU-Brief: 34,0±22,7/ final COex: 12,0±7,1

ppm e QSU-Brief 26,4±22,9). Entretanto, os que conseguiram se abster (n=11), tiveram

redução significativa tanto do COex quanto do grau de fissura após 1 mês (Abstinentes-

COex inicial: 13,5±6,7 ppm QSU-Brief: 29,7±20,1 / COex 1 mês: 2,2±0,8 ppm; QSU-Brief:

13,5±11,1, p<0,05 – teste Wilcoxon). Conclusão: Os participantes iniciaram o tratamento

com  fissura  moderada  e  com  COex  de  fumantes  pesados.  Fumantes  e  abstinentes

reduziram os níveis de COex e fissura, porém apenas os abstinentes apresentaram redução

significativa  destes  valores.  Neste  grupo a  redução de COex comprovou a  abstinência

relatada. Os resultados sugerem que os fumantes sofreram maior influência da fissura que

os abstinentes na tentativa de parar de fumar e que os abstinentes lidaram melhor com

esse desejo. O uso do monoxímetro de carbono incentivou os participantes a obterem um

resultado menor do que o apresentado no início do tratamento sendo uma ferramenta

importante  no  tratamento.  O  QSU-Brief  pôde  auxiliar  os  profissionais  a  lidar  com  os

participantes de acordo com os níveis de fissura e dificuldades apresentadas. 

Modalidade: P

Temática: Adolescentes

PERFIL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA 
USUÁRIOS DE CRACK E OUTRAS DROGAS: REVISÃO INTEGRATIVA DA 
LITERATURA

Tadashi Nakahara (Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo), Márcia 
Aparecida Ferreira de Oliveira (Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo), 
Rejane Maria Dias de Abreu Gonçalves (Escola de Enfermagem da Universidade de São 
Paulo), Heloísa Garcia Claro (Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo)



Palavras-chave: Cocaína/crack; Menores De Rua; Criança; Adolescente; Usuários De Drogas

Introdução: o uso de crack é prejudicial e frequente na população jovem, proveniente de

famílias disfuncionais em situação de fragilidade social, de violência e exclusão nas ruas,

que  utilizam  múltiplas  drogas  e  sofrem  agravos,  destacando-se,  doenças  sexualmente

transmissíveis, lesões associadas à violência, além de diversas implicações biopsicossociais.

Objetivo: identificar o perfil de crianças e adolescentes em situação de rua, usuários de

crack e outras drogas, por meio de revisão integrativa da literatura. Método: Para a seleção

dos artigos utilizaram-se duas bases de dados, LILACS e MEDLINE, e os critérios de inclusão

foram:  desenhos de estudo (experimentais,  quase-experimentais,  observacionais  ou de

revisão);  cujo  elenco  pesquisado  fossem  crianças  e  adolescentes  em  situações  de  rua

usuários de crack e outras drogas; artigos publicados em português, inglês ou espanhol,

com  os  resumos  disponíveis  nas  bases  de  dados  selecionadas  e  textos  completos

disponíveis por meio eletrônico nos últimos 10 anos. A amostra constituiu-se de 19 artigos.

Resultados: Por meio da análise dos dados dos estudos pode-se perceber um predomínio

do sexo masculino (85,7%) na amostra total. O início do consumo de drogas ocorreu por

volta dos 11 anos, sendo a porta de entrada o uso de álcool, caminhando rapidamente

para tabaco, maconha, solventes, opióides, cocaína inalada e finalmente o crack por volta

dos 14 anos. Encontrou-se que o consumo ainda predomina, em classes sociais mais baixas,

em situação de diversos riscos psicossociais e estando em contextos de moradia precária

ou  desabrigamento,  porém,  nos  últimos  10  anos,  indivíduos  de  classes  sociais  mais

elevadas  tem  iniciado  progressivamente  o  uso  desta  droga.  Indivíduos  com  histórico

familiar de dependência ou abuso de drogas (em especial o álcool) apresentaram maior

tendência  a  consumo  de  crack.  Quanto  ao  padrão  de  uso,  a  maioria  dos  estudos

mostraram que os indivíduos utilizam a droga diariamente, em quantidades suficientes

para considerá-los usuários “pesados” de crack; os estudos mostraram que as complicações

decorrentes  do  uso  crack  e  outras  drogas  como  as  injetáveis,  contribuindo  para  a

transmissão de diversas patologias, ocorrência de gravidez não planejada e o aumento da

exploração  sexual  infantil.  Os  estudos  apresentaram  referências  as  comorbidades

psiquiátricas  diagnosticadas  em  indivíduos  usuários  de  crack  e  múltiplas  drogas,

destacando-se o relato de tentativas de suicídio,  sobretudo,  entre as usuárias do sexo

feminino. Em relação à vulnerabilidade de crianças e adolescentes, em situação de rua,

pouco  se  discutiu  nos  artigos  pesquisados.  Conclusões:  o  uso  de  crack  é  altamente

frequente nesta população, ocasionando agravos de saúde e sociais no cotidiano destes

indivíduos. Estes são, em sua maioria, indivíduos marginalizados, fora do sistema formal de



educação  e  emprego,  pertencentes  a  grupos  que  executam  atividades  ilegais  para

conseguir a droga, tornando-se cada vez mais vulneráveis e excluídos. 

Modalidade: P

Temática: Adolscentes

FATORES DE RISCO E DE PROTEÇÃO PARA O USO DE ÁLCOOL E 
OUTRAS DROGAS ENTRE ADOLESCENTES: UMA REVISÃO DE 
LITERATURA

Andréia Felipe de Oliveira (Universidade Federal de Minas Gerais), Paula Gonçalves 
Assunção (Universidade Federal de Minas Gerais), Thaís Moreira de Oliveira  
(Universidade Federal de Minas Gerais), Thales Philipe Rodrigues  (Universidade Federal 
de Minas Gerais), Stephany Lorrayne Ribeiro Gomes  (Universidade Federal de Minas 
Gerais), Ana Cláudia Porto  (Universidade Federal de Minas Gerais)

Palavras-chave: Fatores De Proteção; Fatores De Risco; Uso De Drogas

A  adolescência  é  o  período  onde  indivíduo  passa  por  diversas  transformações,  como

mudanças comportamentais e desenvolvimento de identidade, sendo esse último, passo

necessário para transformação do adolescente em um adulto produtivo e maduro [1]. A

formação de identidade, é um momento de grande exposição ao risco do uso de drogas, o

que  torna  importante  intervir  nessa  fase,  assim  é  preciso  conhecer  os  fatores  que

predispõem ou protegem os adolescentes desse uso. Para a pesquisa bibliográfica sobre

esse  tema,  optou-se  por  uma  revisão  integrativa  em uma pesquisa  feita  na  Biblioteca

Virtual em Saúde, através de uma busca integrada às bases de dados nela incluídas. Os

descritores utilizados foram:  Adolescente,  Drogas Ilícitas,  Fatores de Risco,  Alcoolismo,

Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias e Proteção. A pesquisa foi orientada pela

questão: quais são os fatores de proteção e de risco para o consumo de álcool e outras

drogas entre adolescentes? A amostra selecionada constou de 10 artigos publicados no

período  de  2002  a  2012.  Após  a  leitura  e  analise  dos  artigos  concluiu-se  que  todos

apresentaram a família como importante na construção da personalidade, concepções e

auto-conceito do adolescente. Tendo capacidade de influenciar, ela pode apresentar papel

protetor ou desencadeante ao uso de drogas. O que determina essa questão são valores e

limites existentes no convívio familiar por meio da imposição de regras, boa ou má relação

e afetividade entre seus membros [2].  A crença em uma religião pela família,  também

pode configurar um fator protetor relevante. Estudos mostraram que adolescentes com

uma educação religiosa intensa na infância são menos propensos ao uso de drogas [3].



Como fatores de risco destacam-se a convivência em locais com presença de drogas e a

relação com grupos de amigos que apoiam ou fazem uso dessas substâncias,  a grande

disponibilidade de drogas faz com que a oferta destas se dê com maior frequência [4]. A

aceitação do consumo de drogas no seio familiar também é considerado fator de risco,

uma  vez  que  a  presença  do  consumo  pode  indicar  para  o  adolescente  permissão  e

naturalidade [5]. Ao se conhecer os fatores de risco e de proteção, observa-se que o início

da drogadição deve-se a fatores diversos, os comunitários (família, religião, escola, amigos)

e  individuais  (personalidade,  auto-conceito,  saber  receber  e  dizer  não).  Esses  fatores

diversos  indicam  que  o  cuidado  para  que  o  uso  não  se  inicie  deve  abarcar  diversas

direções. Rodriguez [6] afirma que tendo como ponto de partida as influências familiares e

comunitárias, as intervenções feitas em âmbito familiar e coletivo são mais eficientes do

que feitas individualmente. Torna-se importante ações que eduquem a sociedade, família

e indivíduos, indicando para cada um seu papel na prevenção.

Modalidade: P

Temática: Tabagismo

ANÁLISE DO PERFIL DOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS EM PROGRAMA 
DE CONTROLE DO TABAGISMO

Lorena Silva Vargas (Universidade Federal de Goiás), Roselma Lucchese (Universidade 
Federal de Goiás), Patrícia Rosa (Universidade Federal de Goiás)

Palavras-chave: Abandono Do Uso Do Tabaco; Saúde Pública; Hábito De Fumar

Introdução: O tabagismo é considerado grave problema de saúde pública pelas múltiplas

implicações  para  saúde das  pessoas  e  poluição ambiental.  As  estratégias  seguras  para

minimizar  os  riscos  advindos  da  dependência  nicotínica  consistem  em  não  começar  a

fumar,  contudo  a  interrupção  do  consumo  é  benéfica  em  qualquer  idade,  com

recuperação da saúde de forma gradativa na dependência dos agravos já estabelecidos.

Atualmente,  àquelas  pessoas interessadas em deixar  de fumar,  é  oferecido apoio com

abordagem  comportamental  e  medicamentos  de  reposição  nicotínica  em  casos

necessários.  Medidas  preventivas  se  colocam  como  estratégia  para  atingir  o  público

adolescente e evitar que se tornem dependentes no futuro. Objetivo: analisar o perfil dos

pacientes acompanhados em Programa de Controle do Tabagismo. Método: no presente

estudo foram coletados dados de 351 prontuários de admissão e acompanhamento de

usuários do Programa de Controle do Tabagismo/Secretaria Municipal de Saúde, na cidade



de Catalão (GO), entre janeiro de 2.011 a janeiro de 2.013.  Resultados: os dados para

análise foram divididos em três categorias: faixa etária, idade de iniciação do tabagismo e

sexo. Os resultados evidenciaram que a idade dos tabagistas variou entre 20 a 78 anos. Em

relação à idade de iniciação do consumo do tabaco, os indivíduos oscilaram entre 7 a 43

anos, com predomínio na adolescência. No que concerne ao gênero, a maioria dos usuários

que  demandaram  pelo  serviço  foram  do  sexo  feminino,  62,1%  (218  mulheres).

Considerações  finais:  os  resultados  desta  pesquisa  demonstraram  que  intervenções

voltadas à prevenção se fazem necessárias nos cenários de tratamento ao tabagista, uma

vez que o início do consumo se dá predominantemente na fase da adolescência. Os dados

revelam  maior  procura  das  mulheres  pelo  serviço  do  que  os  homens  despertando  a

atenção a essa realidade, ou seja, o que de fato tem ocorrido no processo de procura pelo

tratamento de cessação do fumo. Em suma, este trabalho propõe a realização de novas

pesquisas que auxiliem traçar o perfil do público tabagista, com vistas ao conhecimento e

consequentemente melhoria do atendimento prestado, bem como proposição de políticas

públicas de enfrentamento a essa epidemia.

Modalidade: AP

Temática: Organização e Avaliação de Serviços

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS POR MEIO 
DA ESTRUTURA, O PROCESSO E O RESULTADO DA ATENÇÃO AOS 
USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS DESENVOLVIDA POR UM 
CAPS AD DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Márcia Aparecida Ferreira de Oliveira (Escola de Enfermagem da Universidade de São 
Paulo), Rejane Maria Dias de Abreu Gonçalves (Escola de Enfermagem da Universidade 
de São Paulo), Maria Odete Pereira (Escola de Enfermagem da Universidade de São 
Paulo), Paula Hayasi Pinho (Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo), 
Guilherme Correia Barbosa (Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo), José 
Gilberto Prates (Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo), Heloísa Garcia 
Claro (Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo), Divane de Vargas (Escola 
de Enfermagem da Universidade de São Paulo)

Palavras-chave: Avaliação; Saúde Mental;  Álcool E Outras Drogas; Equipe De Saúde; 
Escalas De Avaliação

Introdução: Dados da Organização Mundial de Saúde revelam que aproximadamente, dois

bilhões de pessoas consomem álcool e outras drogas, 205 milhões de pessoas utilizem

drogas ilícitas, incluindo os 25 milhões que delas são dependentes. Seu uso indevido é um



dos  principais  fatores  que  contribui  para  a  diminuição  da  saúde  mundial,  sendo

responsável por 3,2% de todas as mortes e por 4% de todos os anos perdidos de vida útil

[1]. Os CAPS são dispositivos estratégicos na organização da porta de entrada, na avaliação

e no acolhimento dos casos de saúde mental no território. Objetivo: Identificar a qualidade

das práticas assistenciais por meio da estrutura, o processo e o resultado da atenção aos

usuários de álcool e outras drogas desenvolvida por um CAPS ad tipo II, horário estendido

(19h às 22h) do Município de São Paulo/SP.  Método: Estudo quantitativo, transversal  e

exploratório, adotado como referencial teórico de Donabedian [2], para avaliar a qualidade

do cuidado, baseado na estrutura, processo e resultados. Foram aplicados instrumentos

semiestruturados  a  um  coordenador  do  serviço,  28  trabalhadores,  30  usuários  e  15

familiares, do CAPS ad II, bem como avaliação do processo de atendimento psicossocial,

por meio de avaliação do projeto terapêutico institucional e dos registros dos prontuários

dos  usuários.  O  padrão  de  saúde  do  usuário  foi  avaliado  com  vistas  na  autonomia,

cidadania, satisfação, após a adesão ao tratamento, por meio da Escala de satisfação com

serviços  de  saúde  mental  –  SATIS.  Os  dados  quantitativos  foram  analisados

descritivamente,  destacando-se  a  mensuração  da  satisfação  dos  usuários,  familiares  e

equipe.  Resultados:  Os  principais  achados  do  estudo  indicam  que  o  desempenho  do

serviço  é  avaliado  como  satisfatório  no  sentido  da  qualidade  do  atendimento,  da

variedade  de  oferta  de  atividades  e  da  responsabilização  pelo  cuidado.  Na  estrutura

destaca-se  a  falta  de material  para  o  trabalho cotidiano nas  oficinas,  por  se  tratar  de

serviços que cuidam de usuários que necessitam dela continuamente torna-se um grave

problema, e ocorre por problemas na aquisição ou distribuição, revelando dificuldades no

planejamento  e  na  gestão  dos  recursos  públicos.  Quanto  ao  processo  de  trabalho  na

avaliação  o  CAPS  ad  mostrou-se  como  um  serviço  satisfatório,  flexível,  com  equipe

multidisciplinar destacando-se a preservação do direito de ir e vir,  os pontos de escuta

(como o acolhimento, os atendimentos, a circulação de profissionais nos espaços informais

de  cuidado),  as  visitas,  os  passeios,  dentre  outros  e  a  liberdade  do usuário  decidir  se

participa ou não das atividades é predominante nestes serviços. A inserção da família é

avaliada  pela  equipe  como  uma  necessidade  e  são  apontadas  dificuldades  em

concretizá-la.  Conclusões:  Estes  quesitos  mostraram  ser  fundamentais  para  a  melhor

qualidade do atendimento e para responder às necessidades individuais dos usuários, uma

vez que essas dimensões estão inter-relacionadas.

Modalidade: AP



Temática: Família

PERCEPÇÃO DE FAMILIARES E OUTROS SIGNIFICANTES SOBRE OS 
FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO USO DE DROGAS ILÍCITAS

Elídia Aparecida Costa Bittencourt (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto), Carla 
Aparecida Arena Ventura (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto)

Palavras-chave: Drogas Ilícitas; Fatores De Risco

Introdução: Os fatores de risco são definidos como características, variáveis ou eventos,

que  quando  presentes  aumentam  a  probabilidade  de  ocorrência  de  circunstância

considerada negativa, podendo aparecer como doença ou comportamento não saudável.

O uso de substâncias psicoativas é uma circunstância multifatorial oriunda da interrelação

entre  fatores  genéticos,  psicológicos  e  determinantes  sociais,  ou  seja,  fatores

constitucionais,  ambientais  e  sócio-demográficos,  ou  ainda,  fatores  individuais;  fatores

sociais e fatores ambientais. Quando criança e posterior adaptação, a família é descrita

como  único  meio  influente.  O  uso  ineficaz  de  técnicas  de  gestão  familiar  e  padrões

negativos  de  comunicação  (culpa  e  crítica)  pode  interferir  de  forma  a  influenciar  a

introdução ao uso de drogas. Objetivo: identificar a percepção dos familiares ou pessoas

próximas  de  usuários  de  substâncias  psicoativas  ilícitas  do  município  de  Ribeirão

Preto/SP-Brasil, sobre os fatores de risco relacionados ao envolvimento com estas drogas.

Metodologia:  abordagem  quantitativa  do  tipo  descritiva.  Os  fatores  de  risco  foram

classificados em 3 categorias: “características e comportamentos pessoais”, “circunstâncias

familiares” e“outras pressões sociais”. Resultados: dos entrevistados 64% são do gênero

feminino,  44% casados e 44% que nunca se casaram; a religião é predominantemente

católica, 46,6% dos respondentes possuem o segundo grau incompleto e 62,6% estavam

trabalhando no período da entrevista,58% possuem casa própria e 47% convivem com

cônjuge  ou  companheiro/a.  A  renda  de  67%  dos  entrevistados  é  de  até  $1000.  Os

entrevistados  destacaram  como fatores  de risco  relacionados  ao envolvimento  de seu

familiar  ou  pessoa  próxima  com  as  drogas  ilícitas:desejo  de  divertir-se/obter  prazer,

curiosidade,  envolvimento  prévio  com  álcool  ou  tabaco,  ter  amigos  usuários  de

substâncias. Baixa autoestima, pressão de amigos e a facilidade de acesso a estas drogas

na  vizinhança  também  foram  apontados  como  fatores  de  risco.  No  entanto,  a

hereditariedade, presença de transtorno físico ou mental, rejeição familiar e estresse no

trabalho, não foram reconhecidos como fatores de risco por 70 a 83% dos respondentes.

Os estressores na vida, os itens relacionados às circunstâncias familiares, a evasão escolar,



moradia  em  área  insegura  ou  de  tráfico,  dificuldades  econômicas,  desemprego  e

envolvimento com gangues não foram considerados fatores de risco para 52 a 68% dos

entrevistados. Conclusão: os entrevistados reconhecem a maioria dos fatores de risco dos

domínios  individual,  familiar  e  comunitário  como  relacionados  ao  envolvimento  das

pessoas no uso de drogas ilícitas, com tudo os fatores apontados não foram os mesmos

quando falavam sobre a população em geral ou sobre um familiar ou pessoa próxima.

Modalidade: AP

Temática: Substâncias Psicoativas

CONSUMO DE CANNABIS POR UNIVERSITÁRIOS

Priscila de Souza (Universidade Federal de Alfenas), Roberta de Paiva Silva (Universidade 
federal de Alfenas), Erika de Cássia Lopes Chaves (Universidade Federal de Alfenas), 
Márcio Antônio Ferreira, Alice Barros Pinheiro, Isamara Donizete da Silva, Denismar Alves
Nogueira.

Palavras-chave: Enfermagem; Usuários De Drogas; Transtornos Causados Pelo Uso De 
Substâncias

Introdução:  O período de ingresso na vida universitária é uma fase de vulnerabilidade,

insegurança e mudanças, fato que pode explicar em partes o alto índice de consumo de

substâncias psicoativas, entre as quais se destaca o uso de cannabis pelos universitários.

No  entanto,  os  estudos  sobre  essa  temática  em  geral,  dão  maior  ênfase  aos  fatores

moduladores do consumo e pouca atenção a aspectos que protegem o indivíduo pela

busca de drogas. Objetivos: identificar o perfil de uso de cannabis e verificar a associação

com os fatores sociais em estudantes universitários. Métodos: Estudo exploratório do tipo

epidemiológico e de corte transversal, realizado em uma universidade privada de Minas

Gerais,  Brasil.  A  população  de  estudo  constituiu-se  380  estudantes  matriculados  nos

cursos de enfermagem, direito e serviço social. A coleta de dados foi realizada no segundo

semestre de 2010. Os instrumentos de coleta de dados empregados foram: Questionário

Sociodemográfico  e  o  Teste  de  triagem do envolvimento com álcool,  tabaco  e  outras

substâncias  (ASSIST).  Para  análise  dos  dados  foi  realizado  análise  múltipla  usando  a

regressão logística  dicotômica.  Resultados:  Dos  estudantes  investigados,  41  (13,3%) já

experimentaram cannabis na vida e 13 (4,2%) continuaram a fazer uso nos três últimos

meses  que  antecederam  a  pesquisa.  Entre  os  estudantes  que fazem  uso  de  cannabis,

92,7% o fazem de modo ocasional, 4,9% como uso sugestivo de abuso e 2,4% como uso

sugestivo de dependência. A partir da análise da regressão logística foi possível identificar



que a idade, o sexo e a presença de evento estressante na vida estão associados ao uso de

cannabis, uma vez que, a cada aumento de uma unidade de ano de vida há um aumento de

0,048 na chance do estudante fazer uso experimental de cannabis (p= 0,000); o fato de ser

do sexo feminino implicou em 2,0 vezes menos chances de experimentação na vida de

cannabis (p= 0,028) e ter passado por algum evento estressante na vida aumenta em 4,2

vezes  a  chance  de  fazer  uso  experimental  de  cannabis  (p=  0,006).  Conclusão:  Mesmo

diante do elevado número de estudantes que fazem utilização de cannabis  apenas de

forma ocasional,  não se  pode  descartar  que  no  futuro esse  consumo possa  se  tornar

problemático, de forma a desenvolver dependência que ocasiona negativas consequências

físicas, psicológicas e sociais para a vida desses indivíduos.

Modalidade: AP

Temática: Políticas Públicas

A AMBIGÜIDADE DO GOVERNO BRASILEIRO BRASILEIRO NA CRIAÇÃO 
DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – ANÁLISE PRELIMINAR

Filippe de Mello Lopes (Universidade Federal de São João Del Rei), Marcelo Dalla Vecchia
(Universidade Federal de São João Del Rei)

Palavras-chave: Comunidades Terapêuticas; Aliança Pela Vida; Lógica Territorial 

Introdução: O presente trabalho é um recorte da pesquisa de Mestrado “Os des-caminhos

das Comunidades Terapêuticas no Brasil:  “o que foi feito de vera , que encontra-se em

desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal

de São João Del Rei (UFSJ). A pesquisa visa compreender quais os interesses do governo

brasileiro  em  fomentar  a  criação  e  implantação  e  financiamento  de  Comunidades

Terapêuticas (CT) ao invés de ampliar a rede de serviços já existentes como os Centros de

Atenção Psicossocial (CAPS-ad). Objetivos: Os objetivos deste são os de vislumbrar como

os  programas  federais  e  do  estado  de  Minas  Gerais  (MG)  têm  contribuído  para  o

esvaziamento dos serviços assistenciais abertos e pautados na lógica territorial em prol do

retorno aos serviços privados e pautados na lógica asilar, através das CT. Método: Como

método de pesquisa, estamos utilizando a pesquisa bibliográfica e a análise de discurso a

fim de compreender e encontrar possíveis contradições entre os documentos oficiais nas

várias esferas de governo e, em especial, do governo de Minas Gerais. Neste trabalho, no

qual  estamos  apresentando  resultados  preliminares,  estamos  nos  utilizando  de  dois

documentos: um que é a Portaria 3.088 de 23 de dezembro de 2011, que Institui a 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. O segundo é a Deliberação CIB-SUS/MG nº 1297, de 24 de outubro de

2012 que aprova o financiamento de tratamento para usuários de álcool, crack e outras

drogas  em  caráter  temporário  denominada  “Cartão  Aliança  pela  Vida”.  Resultados:

Pudemos observar a incongruência dos governos brasileiro e mineiro ao lançar mão de

duas  diretrizes  controversas  e  que  apontam  para  a  contramão  das  conquistas  das

Reformas  Psiquiátricas  Brasileira  e  Mineira  e  da  Luta  Antimanicomial.  A  ação

governamental “Cartão Aliança pela Vida” se mostra coerente com uma perspectiva de

higienização social, pois financia tanto as CT quanto as famílias dos usuários. Levando em

consideração que no ano de 2014 teremos o Brasil como país sede da Copa do Mundo e

que será o ano previsto para a V Conferência Nacional de Saúde Mental, é possível levantar

a  hipótese  de  que,  mais  uma  vez,  o  governo  brasileiro  tem  se  utilizado  de  ações

controversas e autoritárias (ver o PL 7663/10) a fim de higienizar as ruas, cracolândias e

outros  espaços  onde  se  evidenciam  questões  sociais  muito  além  do  uso  de  drogas.

Conclusão:  Podemos  concluir  que  o  governo  brasileiro  tem  sido  ambíguo  em  suas

iniciativas e, de certo modo, tem desconsiderado as conquistas realizadas no campo da

saúde mental, dentre eles o esvaziamento dos CAPS, e a criação indiscriminada de serviços

como as CT, que funcionam numa lógica desrespeitosa com a religiosidade dos usuários,

com a orientação sexual dos mesmos e que não se configuram nem como Comunitários

nem como Terapêuticos.

Modalidade: P

Temática: Outros

ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 
SOBRE DROGODEPENDENCIAS REALIZADAS EN COLABORACIÓN 
ENTRE LATINOAMÉRICA Y LA UNIÓN EUROPEA (2001-2011)

Schneider, D. R.(Núcleo de Pesquisas em Psicologia Clínica – PSICLIN. Departamento de 
Psicologia. Universidade Federal de Santa Catarina. Brasil), Vidal-Infer, A. M. 
(Departamento de Historia de la Ciencia y Documentación. Universidad de Valencia. 
España), Bolaños-Pizarro, M. (Unidad de Información e Investigación Social y Sanitaria – 
UYSIS - CSIC – Universidad de Valencia. España), Aleixandre-Benavent, R. (Unidad de 
Información e Investigación Social y Sanitaria – UYSIS - CSIC – Universidad de Valencia. 
España), Bueno-Cañigral, F. J. (Plan Municipal de Drogodependencias. Ayuntamiento de 
Valencia. España), Valderrama-Zurián, J. C. (Departamento de Historia de la Ciencia y 
Documentación. Universidad de Valencia. España).



Palavras-chave: Colaboración Científica; Drogadependencias; Unión Europea; 
Latinoamérica; Análisis De Contenido.

Antecedentes:  La  colaboración  científica  internacional  entre  investigadores  y

profesionales en el campo de las drogodependencias es imprescindible para su progreso y

consolidación  como  ciencia.  El  objetivo  de  este  estudio  es  analizar  el  estado  de  la

cooperación entre los países latinoamericanos y la UE-27 durante la década 2001-2010.

Métodos:  Para  la  obtención  de  los  registros  se  consultó  la  Web  of  Science  utilizando

ecuaciones  de  búsqueda  basadas  en  estudios  previos.  Se  determinaron  diversos

indicadores  bibliométricos  de  colaboración  científica  y  se  aplicó  un  análisis  de  redes

sociales. Resultados: Se obtuvieron 228 artículos elaborados en colaboración entre algún

país latinoamericano y alguno europeo. Brasil fue el país latinoamericano que publicó un

mayor número de trabajos (n=170) y España el país europeo con una mayor número de

artículos  realizados  de  colaboración  (n=199).  La  colaboración  entre  América  Latina  y

Europa se  incrementó  considerablemente  durante  el  periodo analizado,  pasando  de 4

artículos  en  2001 a  50 en 2010.  Los  principales  tipos  de drogas  estudiadas  fueron el

alcohol (n= 59), seguido del tabaco (n= 43), de la marijuana y/o cannabinoides (n= 26) y de

los  psicotrópicos  (n=  18).  Entre  los  artículos,  74  abordaron  estudios  de  patologías

relacionadas con trastornos mentales, 36 relacionados a trastornos por uso de sustancias y

34 a enfermedades orgánicas, siendo que entro todos, 30 de ellos tomaran el tema de las

comorbilidades. Los diseños metodológicos más utilizados en estos trabajos colaborativos

fueron  el  epidemiológico  (n=97),  o  sea,  42,5  %  de  lo  total  de  investigaciones  y  el

experimental (n = 89), correspondiendo a 39% de los trabajos, siendo que de los últimos

57 utilizaran modelos animales. La clasificación temática de los artículos pone de relieve

diversas  áreas  que  interactúan  con  las  drogodependencias:  biomedicina,  genética,

biología,  pediatría,  endocrinología,  entre  otras,  además  de  las  clásicas  relacionadas  al

tema: psiquiatría, psicología, neurociencia. Conclusiones: La colaboración científica entre

América Latina y la UE-27 se ha incrementado durante la última década, destacando la

llevada a cabo entre España y Brasil. El predominio de investigaciones sobre el tema del

alcohol,  tabaco  y  cannabis,  bien  como  el  diseño  metodológico  apoyado  en  la

epidemiología, seguido del experimental, son las principales características del perfil de

estos trabajos colaborativos publicadas en la Web of Science. 

Modalidade: AP

Temática: Adolescentes



CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM ADOLESCENTES DO SEXO 
FEMININO: A FAMÍLIA COMO FATOR DE PROTEÇÃO

Ana Priscila Benites (Faculdade Metropolitana de Blumenau – FAMEBLU), Daniela Ribeiro
Schneider (Núcleo de Pesquisas em Psicologia Clínica – PSICLIN. Departamento de 
Psicologia. Universidade Federal de Santa Catarina. Brasil)

Palavras-chave: Adolescência; Álcool; Família; Fatores De Risco E Proteção

Devido  às  características  desenvolvimentais  da  adolescência,  o  consumo  de  bebidas

alcoólicas, nesta fase, configura-se como um preocupante problema de saúde pública, que

vem ocorrendo de uma maneira cada vez mais precoce - já na pré-adolescência. Ademais,

as diferenças de outrora no padrão de consumo entre adolescentes do sexo feminino e

masculino têm diminuído, o que chama a atenção para os efeitos desse comportamento

nas adolescentes. Sujeitas a prejuízos físicos e psicológicos, tais como gravidez indesejada,

doenças sexualmente transmissíveis e dificuldades de aprendizagem, as adolescentes são

mais vulneráveis aos efeitos negativos do uso frequente e/ou excessivo de álcool, dadas às

peculiaridades biológicas do organismo feminino, como a maior quantidade de gordura,

que faz  com que elas absorvam o álcool  mais  facilmente,  quando comparadas com os

rapazes, com a ingestão da mesma quantidade de bebida. Embora o consumo de bebidas

alcoólicas seja um fenômeno complexo e multideterminado, esse estudo centrou-se na

relevância  do  contexto  familiar  e  sua  atuação,  tanto  como  fator  de  risco,  quanto  de

proteção, para o uso de álcool pelas adolescentes, visto que a literatura tem apontado que

elas necessitam de maior apoio familiar como fator protetor ao envolvimento com grupo

de pares desviantes. Dessa forma, o objetivo foi compreender a influência da família, no

consumo  de  bebidas  alcoólicas,  em  adolescentes  do  sexo  feminino.  A  pesquisa,  de

natureza qualitativa, teve caráter exploratório, descritivo e corte transversal, e ocorreu em

duas etapas. Na primeira, foi realizado um grupo focal em uma escola particular e outro

em  uma  pública,  em  uma  cidade  do  interior  de  Santa  Catarina,  para  discutir  com  as

adolescentes essa temática.  Na etapa seguinte,  as participantes foram convidadas para

uma entrevista individual, além de responderem a um questionário sobre o uso de álcool e

o Inventário de Percepção de Suporte Familiar,  para avaliar como percebiam o suporte

familiar recebido. Nos grupos participaram 17 adolescentes, sendo que destas, 12 foram

entrevistadas. Os dados foram submetidos à análise de conteúdo categorial temática. Os

resultados sinalizaram que as adolescentes participantes têm um padrão de uso social do

álcool, assim como suas famílias e que elas perceberam o pai como mais proibitivo em

relação ao consumo do álcool do que a mãe, que se mostrou mais permissiva. Para essa



amostra,  beber descontroladamente foi  percebido como algo negativo e a ser evitado

pelo  sexo  feminino.  Ainda,  regras  claras  para  beber,  suporte  familiar  e  proximidade

emocional com figuras femininas, mães e avós, atuaram como mecanismos de proteção,

corroborando dados de pesquisas anteriores.

Modalidade: P

Temática: Adolescentes

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: O ENFERMEIRO PROMOVENDO INFORMAÇÕES,
ATRAVÉS DA CONSCIENTIZAÇÃO AOS JOVENS NAS COMUNIDADES.

Cátia Cristina de Carvalho Nogueira, Chayene Aparecida Assis de Sousa, Otiliane Lage 
Dias, Paula Márcia Silva Carli

Palavras-chave: Educação Em Saúde; Drogas Lícitas E Ilícitas; Escolas E Comunidades

O tabagismo, droga dita lícita, é considerado uma doença crônica, causadora de grande

número  de  morbimortalidades  evitáveis,  ocorrendo  principalmente  em  países  em

desenvolvimento.  Além  de  causar  malefícios  aos  fumantes,  os  chamados  fumantes

passivos,  também  estão  sujeitos  aos  problemas  de  saúde  que  a  fumaça  tóxica  e

cancerígena emitida pela droga pode causar.  O álcool,  também classificado como uma

droga  lícita  é  uma  substância  tóxica  mesmo  sendo  ingerido  em  pequenas  doses,  pois

danifica o sistema circulatório, rins, coração, estômago e em especial, o fígado. A bebida

alcoólica apresenta a princípio efeito estimulante e com o tempo o quadro se reverte,

causando depressão. O uso freqüente intensifica as sensações negativas que ele produz ao

organismo.  Juntamente,  estão  outras  drogas,  consideradas  ilícitas,  como  a  maconha,

cocaína,  o  crack,  entre  outras,  que  também  atuam  de  forma  negativa  na  saúde  dos

indivíduos, estimulando o sistema nervoso central, provocando perda de tecido cerebral,

danificando a inteligência e provocando dependência, de forma rápida. Objetivou-se com

este trabalho conscientizar a população, com ênfase nos jovens, sobre a necessidade da

melhoria da qualidade de vida e promover a saúde através de ações educativas individuais,

em  ambientes  escolares,  nas  comunidades,  nas  famílias,  visando  orientar  sobre  a

consequência do uso de substâncias lícitas e ilícitas, na tentativa de cessação do uso da

mesma.  Este  projeto  de  pesquisa  desenvolveu-se  por  meio  de  estudos  bibliográficos,

tendo sido feita  uma extensa pesquisa,  nas  bases de dados eletrônicos  Scielo (Livraria

Eletrônica Científica  Online),  Bireme,  entre outros.  Concluímos com este  estudo que a

adolescência  é  um  período  crítico,  por  nessa  fase  o  indivíduo  vivenciar  descobertas



importantes e afirmar sua personalidade e individualidade. É nessa fase de crises pessoais,

que os adolescentes ficam vulneráveis ao uso de drogas. Dessa forma, vimos que é de

grande relevância auxiliar os adolescentes a compreenderem e vivenciarem essa fase de

transição, valorizando-os como sujeitos de sua própria história, sobrepondo a família e a

escola  como  locais  de  formação  de  opiniões  no  sentido  de  promover  a  saúde,

preocupando em fazer despertar nos jovens o interesse por estilos de vida saudáveis. E

considerando-se  os  efeitos  nocivos  das  drogas  e  as  consequências  destas  para  o

desempenho escolar,  para o convívio familiar e social,  torna-se cada vez mais relevante

discutir formas de se trabalhar a temática. 

Modalidade: P

Temática: Adolescentes

A ESPIRITUALIDADE E A RELIGIÃO COMO PROTETORES NO USO DE 
DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS EM ADOLESCENTES

Adriana Olimpia Barbosa Felipe (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto); Ana Maria 
Pimenta de Carvalho (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto);Bárbara de Oliveira 
Prado (Universidade Federal de Alfenas); Flávia Ribeiro Martins Macedo (Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto);  Claudia Umbelina Baptista Andrade (Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto),  Patrícia Costa dos Santos da Silva (Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto).

Palavras-chave: Religião; Espiritualidade; Adolescente; Drogas Lícitas; Drogas Ilícitas

Introdução:  A adolescência constitui  um período crucial  para o início do uso de drogas

lícitas e ilícitas. Para promover a resiliência e o desenvolvimento saudável do adolescente

existem evidencias  na literatura cientifica  da importância  do mesmo estar  inserido em

práticas  espirituais.  Essa  contribuição  positiva  da  religião  e  da espiritualidade entre  os

adolescentes, ainda não tiveram os mecanismos de interação elucidados. Acredita-se que a

presença  de  rituais  religiosos  estimulam  as  emoções  positivas  como  esperança,  amor,

perdão e auto-estima.Objetivo:Identificar as evidências disponíveis na literatura sobre a

importância da religião/espiritualidade na vida do adolescente como fator protetor no do

uso  de  drogas  licitas  e  ilícitas  em  adolescentes.  Método:  O  referencial

teórico-metodológico  utilizado  foi  a  Prática  Baseada  em  Evidências.  Trata-se  de  uma

revisão  integrativa  da  literatura,  utilizando  descritores  controlados:

“espiritualidade”,“religião”,  “adolescente”,  “saúde  mental”,  drogas  ilícitas”,  “alcoolismo”

AND  “tabagismo”.  A  norteadora  foi:  A  religião/espiritualidade  é  um  fator  protetor  na



prevenção do uso de drogas lícitas e ilícitas em adolescentes?. Para o levantamento dos

artigos na literatura realizou-se uma busca nas seguintes bases de dados: LILACS, SCIELO e

PUBMED. Como critérios de Inclusão: artigos em português, inglês e espanhol disponíveis

na íntegra e, produzidos no período entre 2003 a 2013, artigos que reportassem a idade

dos sujeitos, idade dos sujeitos entre 10 a 19 anos. Resultados: Foram selecionados após a

leitura nove artigos que constituíram a amostra do estudo. Sendo apenas um dos estudos

do contexto nacional, todos os estudos eram de abordagem quantitativa. Percebe-se  o

efeito  protetor e modulador  da religiosidade e espiritualidade na prevenção  do uso de

álcool,  tabaco e drogas ilícitas, esse efeito ocorre independente da afiliação religiosa do

adolescente. Contudo, os adolescentes que apenas participam das práticas religiosas não

tem o efeito protetor semelhante aos adolescentes que  percebem a religião como algo

importante para eles,  o  que difere também daqueles que além de perceber a religião

importante, participam de atividades religiosas. O último grupo de adolescente tem um

probabilidade menor em usar drogas lícitas e ilícitas comparado aos demais. O benefício

da religião e da espiritualidade na prevenção do uso de drogas é justificada pela relações

sociais  que  a  religião  desempenha,  menor  interação  do  adolescentes  com  os  pares

desviantes,   atitudes conservadora dos amigos, mudança de atitudes, níveis elevados de

bem estar e a edificação do perdão.  Conclusão: Há um consenso dos autores do efeito

protetor e modulador  da religiosidade e da  espiritualidade na prevenção  do uso de

drogas  lícitas  e  ilícitas   em  adolescente.  Faz  necessário  que  as  politicas  públicas  e  os

pesquisadores invistam em pesquisas que focam a religião e a espiritualidade como ações

interventivas neste campo.

Modalidade: P

Temática: Alcoolismo

USO DE ÁLCOOL NA GESTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO COM A SÍNDROME DE 
ABSTINÊNCIA FETAL

Patrícia Rejane de Oliveira Ferreira (Universidade Federal de Juiz de Fora), Isabel Cristina 
de Oliveira Gomes (Universidade Federal de Juiz de Fora), Maria Angélica Vieira Teixeira 
Siqueira (Universidade Federal de Juiz de Fora), Rejane Silva Rocha (Universidade Federal
de Juiz de Fora), Zuleyce Maria Lessa Pacheco (Universidade Federal de Juiz de Fora)

Palavras-chave: Álcool; Uso De Substância; Gestação; Síndrome De Abstinência Fetal 

Introdução:  A  síndrome  de  abstinência  fetal  causa  danos  irreversíveis  ao  cérebro  do



recém-nascido, porém, é totalmente prevenível se a gestante se abstiver do uso de bebida

alcoólica  durante  o  período  gestacional.  Atualmente,  ainda  não  é  conhecido  um  nível

seguro de consumo de bebida alcoólica  durante  a  gravidez;  por  esta  razão,  gestantes

devem ser alertadas para a completa abstenção do álcool. A síndrome de abstinência fetal

é caracterizada clinicamente em sua forma clássica por três grupos de sintomas: atraso do

desenvolvimento pré e/ou pós-natal (baixo peso, baixa estatura ou circunferência craniana

menor  que  o  percentual  10  para  a  idade  gestacional);  comprometimento  do  sistema

nervoso  central,  defeitos  neurológicos  e  retardo  mental  de  grau  variável  –  atraso  no

desenvolvimento  intelectual,  principalmente  distúrbios  da  aprendizagem  e  do

comportamento;  déficit  da  memória  e  da  atenção;  hiperatividade;  impulsividade  e

agressividade;  dismorfias  craniofaciais:  microcefalia  (circunferência  craniana  pequena),

microftalmia,  micrognatia  (área  maxilar  achatada)  e  lábio  superior  fino  [1].  Objetivo:

Identificar na literatura nacional publicações que tratem sobre as necessidades humanas

básicas afetadas em crianças com síndrome de abstinência fetal; identificar as áreas de

desenvolvimento  defasadas;  e  avaliar  o  desenvolvimento  das  crianças.  Descrição

metodológica: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. O recorte temporal foi de

2003 a 2009 sobre o uso de álcool  na  gestação e sua associação com a  Síndrome de

Abstinência Fetal. Utilizando as bases de dados MEDLINE, SciELO, PubMed e plataforma

CAPS, utilizando as seguintes palavras-chave: álcool (álccol); uso de substância (substance

use);  gestação  (gestation);  síndrome  de  abstinência  fetal  (abstinence  syndrome  fetal).

Como critérios de inclusão: resumos e texto completos disponíveis, idioma de publicação

em português, sendo excluídos estudos em língua estrangeira, que não atenderam aos

objetivos do estudo. Resultados: Os resultados encontrados demonstram a gravidade do

problema  e  a  falta  de  políticas  eficientes  para  lidar  com  a  situação.  Nesse  cenário,  a

promoção da saúde, assim como, a prática de educação em saúde, a assistência integral e

o acolhimento no atendimento de qualidade contribuem para uma aprendizagem valiosa

da gestante. Conclusão: Espera-se que os resultados norteiem ações de enfermagem que

favoreçam  a  prática  da  profissão  em  cuidados  no  pré-natal.  E  mais,  que  diante  do

conhecimento das reais conseqüências no uso do álcool pelas gestantes, os profissionais

de saúde corroborem práticas mais atuais e eficazes na prevenção de problemas para o

feto e/ou recém-nascido.  Os estudos evidenciaram a necessidade de uma reordenação e

remodelação do modo de assistir à gestante que faz uso de álcool durante a gestação;

iniciando pela atenção para o diagnóstico e prevenção de problemas para os fetos e/ou

recém-nascido.



Modalidade: P

Temática: Crack

A VULNERABILIDADE DA SAÚDE MENTAL PARA OS USUÁRIOS DE 
CRACK: INTERNAÇÃO COMPULSORIA, UM RETROCESSO ÀS 
CONQUISTAS

Patrícia Rejane de Oliveira Ferreira (Universidade Federal de Juiz de Fora), Isabel Cristina 
de Oliveira Gomes (Universidade Federal de Juiz de Fora), Maria Angélica Vieira Teixeira 
Siqueira (Universidade Federal de Juiz de Fora), Rejane Silva Rocha (Universidade Federal
de Juiz de Fora), Zuleyce Maria Lessa Pacheco (Universidade Federal de Juiz de Fora)

Palavras-chave: Internação Compulsória (compulsory Hospitalization); Uso De Substância 
(substance Use); Crack (crack)

Introdução:  O  presente  artigo  propõe  uma  revisão  da  literatura  sobre  a  internação

compulsória e o uso de crack. O efeito do crack dura, em média, dez minutos. Os pulmões

conseguem absorver quase 100% do crack inalado. Os primeiros efeitos do crack são uma

euforia plena que desaparece repentinamente depois de pouco tempo, sendo seguida por

uma grande e profunda depressão. O crack também provoca hiperatividade, insônia, perda

da sensação de cansaço, perda de apetite e conseqüente perda de peso e desnutrição.

Quadros  psicóticos  similares  a  surtos  esquizofrênicos  (ideação  paranóides,  alucinação).

Alguns casos evoluem para complicações cardiovasculares (insuficiência cardíaca, acidente

vascular cerebral hemorrágico, infarto agudo do miocárdio),  convulsões e coma. Diante

dos  artigos  analisados  percebemos que o  poder  destrutivo  do  crack  é  superior  ao  de

outras drogas, devido: à grande acessibilidade; o poder de vício elevado, alta letalidade, a

precocidade,  cada vez menor;  assim como a duração da intoxicação,  o que favorece a

busca pelo consumo imediato. Diante do cenário preocupante das últimas notícias sobre

os movimentos ativos de setores retrógrados do campo da saúde mental e da repercussão

de  suas  ações  na  esfera  do  poder  público  como  a  internação  compulsória  de  jovens

usuários de crack, torna-se difícil não se colocar diante dessa situação, pois podemos esta

regredindo  a  tudo  o  que  a  reforma  psiquiátrica  conseguiu  após  longos  anos  de  luta.

Objetivo: Descrever os efeitos do crack; identificar as áreas afetadas com o uso; e discutir a

internação  compulsória.   Descrição  metodológica:  A  composição  do  presente  artigo

resultou de pesquisas nas bases de dados PubMed, plataforma CAPS, Jornal Folha de São

Paulo  entre os anos de 2007 a 2013, a partir das seguintes palavras-chave: internação

compulsória (compulsory hospitalization); uso de substância (substance use); crack (crack).



Como critérios de inclusão: resumos e texto completos disponíveis, idioma de publicação

em português, sendo excluídos estudos em língua estrangeira, que não atenderam aos

objetivos do estudo. Resultados: Espera-se que os resultados norteiem consciência política

para o processo de internação compulsória. E que diante do conhecimento dos reais riscos

no uso do crack, os profissionais de saúde e políticos corroborem juntos práticas eficazes

na  prevenção  do  uso  de  drogas  e  tratamento  humano  e  digno.  Conclusão:  O  estudo

evidenciou a necessidade de uma descentralização da prevenção de drogas, como bem

propõe a Política Nacional Antidrogas, por intermédio de ações permanentes de Estado.

Modalidade: P

Temática: Alcoolismo

INFLUÊNCIA DO ALCOOLISMO NO ABANDONO DO TRATAMENTO DA 
TUBERCULOSE

Patrícia Rejane de Oliveira Ferreira (Universidade Federal de Juiz de Fora), Maria 
Angélica Vieira Teixeira Siqueira (Universidade Federal de Juiz de Fora), Isabel Cristina de
Oliveira Gomes (Universidade Federal de Juiz de Fora), Rejane Silva Rocha (Universidade 
Federal de Juiz de Fora), Zuleyce Maria Lessa Pacheco (Universidade Federal de Juiz de 
Fora)

Palavras-chave: Alcoolismo; Tratamento Da Tuberculose; Abandono Do Tratamento  

Introdução: O presente artigo propõe uma revisão literária sobre a relação do alcoolismo

com a tuberculose. A tuberculose é uma doença infecciosa causada pelo Mycobacterium

tuberculosis  transmitida  por  via  aérea  do  indivíduo  doente  para  o  sadio.  A  infecção,

localizada no pulmão pode ficar latente, se expressar ou evoluir e disseminar para outras

regiões do corpo. Ela está associada a condições de miséria e ao cuidado inadequado com

a  saúde,  incluindo  no  primeiro  quesito  o  etilismo.  O  uso  crônico  de  álcool  é  fator

determinante para o desenvolvimento da tuberculose e para o abandono do tratamento,

conseqüentemente agravando a  doença.  Objetivo:  Identificar  a  descrever a  relação do

etilismo  com  a  tuberculose  e  abandono  do  tratamento.  Descrição  metodológica:  A

composição do presente artigo resultou de pesquisas na base de dados SciELO publicadas

entre  os  anos  de  2004  e  2012  à  partir  das  seguintes  palavras-chave:  alcoolismo

(alcoholism),  tratamento  da  tuberculose  (tuberculosis  treatment),  abandono  do

tratamento (abandonment of  treatment).  Como critérios  de inclusão:  resumos e texto

completos disponíveis, idioma de publicação em português, sendo excluídos estudos em



língua estrangeira, que não atenderam aos objetivos do estudo. Resultados: Em razão de

estar  associada  à  queda  da  imunidade,  desnutrição,  fragilidade  social,  exposição  a

situações de riscos, entre outros, o alcoolismo é apontado como importante fator de risco

para  desenvolvimento  de  tuberculose,  sendo  as  formas  mais  graves  da  doença

apresentada em etilistas.  O uso do álcool é apontado como fator para o abandono do

tratamento devido às  suas  interações dos fármacos,  causando a  irregularidade do uso

destes. Além disso o etilista tem tempo de tratamento prolongado pois demorar mais para

concluir o mesmo, e por terem um esquema terapêutico prolongado devido à resistência

às drogas.   O abandono do tratamento da tuberculose pode contribuir para a resistência

ao fármaco utilizado e para  a  manutenção e  agravo da doença,  além de aumentar  as

chances de ocorrer recidivas. Espera-se que os resultados norteiem ações de enfermagem

que favoreçam a prática da profissão em cuidados em portadores de tuberculose que são

etilistas. E mais, que diante do conhecimento das reais conseqüências no uso do álcool

pelos tuberculosos, os profissionais de saúde corroborem práticas mais atuais e eficazes

para  lidar  com  esse  problema  de  saúde  pública.  Conclusão:  O  alcoolismo  deve  ser

valorizado e tratado pela equipe multidisciplinar concomitantemente ao tratamento da

tuberculose,  devendo  esta  orientar  o  paciente  quanto às  medicações  e  que  o  uso  de

bebidas  alcoólicas  aumenta o  risco  de efeitos  colaterais.  Os profissionais  devem ainda

observar  continua  e  sistematicamente  esses  pacientes  durante  o  tratamento  da

tuberculose.

Modalidade: P

Temática: Adolescentes

REINSERÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES APÓS INTERVENÇÕES PELO 
USO DE COCAÍNA

Rejane Silva Rocha (Universidade Federal de Juiz de Fora), Isabel Cristina de Oliveira 
Gomes (Universidade Federal de Juiz de Fora), Maria Angélica Vieira Teixeira Siqueira 
(Universidade Federal de Juiz de Fora), Patrícia Rejane de Oliveira Ferreira (Universidade 
Federal de Juiz de Fora), Zuleyce Maria Lessi Pacheco (Universidade Federal de Juiz de 
Fora)

Palavras-chave: Drogas; Adolescentes; Vida Social; Intervenção 

Introdução: O presente trabalho propõe uma revisão bibliográfica a cerca da reinserção

social de adolescentes após tratamento pelo o uso de cocaína. Esta revisão compreende o

período  de  2005  a  2011,  e  se  faz  importante  pela  cocaína  ser  uma  droga  altamente



viciante que gera efeitos danosos ao organismo e a vida do indivíduo, sendo de grande

valor iniciativas que atuem de forma preventiva com os adolescentes, pois é a nessa fase,

que  ocorre  às  diversas  descobertas  e  assim  os  jovens  sentem  a  necessidade  de

experimentar coisas novas. O uso de drogas é um problema existente há alguns anos. O

abuso  fez  com  que  essa  prática  se  tornasse  problema  de  saúde  pública.  Objetivos:

Identificar  quais  são  os  principais  problemas  enfrentados  pelo  jovem  ao  retornar  ao

convívio social após a intervenção; analisar os fatores que contribuem para a reinserção do

jovem na sociedade. Métodos: A composição do presente trabalho resultou de pesquisas

nas bases de dados Biblioteca Virtual da Saúde, SciELO e PubMed entre os anos de 2005 a

2011, a partir das seguintes palavras-chave: drogas (drugs); adolescentes (teenagers); vida

social  (social  life),  intervenção  (intervention).  Resultados:  Espera-se  como  resultado

verificar  as  possibilidades  de  readaptação  imediata  ao  meio  social  do  adolescente

ex-usuário de cocaína,  para que o ambiente seja o mais adequado para o acolhimento

deste sujeito. E ainda para que os profissionais de saúde criem práticas educativas para a

prevenção do início da pratica de uso de cocaína pelos adolescentes. Considerações finais:

Os estudos mostram que o uso de drogas se inicia na adolescência, sendo importante, que

práticas educativas sejam inserida para o jovem, os familiares e escola,  para que esses

sejam capazes de identificar um problema no início evitando danos para a sociedade e para

o usuário, sejam danos físicos, mentais ou sociais.

Modalidade: P

Temática: Organização e Avaliação de Serviços

ASSISTÊNCIA DE SAÚDE AO USUÁRIO DE DROGAS, REFLEXÕES SOBRE 
A PRÁTICA DO ENFERMEIRO.

Isabel Cristina de Oliveira Gomes (Universidade Federal de Juiz de Fora), Maria Angélica 
Vieira Teixeira Siqueira (Universidade Federal de Juiz de Fora), Rejane Silva Rocha 
(Universidade Federal de Juiz de Fora), Patrícia Rejane de Oliveira Ferreira (Universidade 
Federal de Juiz de Fora), Zuleyce Maria Lessa Pacheco (Universidade Federal de Juiz de 
Fora)

Palavras-chave: Assistência; Usuário De Drogas; Prática Enfermeiro

Introdução:  Este  trabalho  foi  realizado  através  de  uma  revisão  da  literatura  sobre  a

assistência  prestada  ao  usuário  de  drogas,  trazendo  reflexões  sobre  a  prática  do

enfermeiro,  enquanto  profissional  atuante  no  atendimento  deste  sujeito  e  suas



implicações  para  um  atendimento  de  qualidade.  Mostrando  a  importância  de  uma

assistência  especializada  a  dependentes  químicos,  que  lhes  ofereça  humanização  e

integralidade,  uma  vez  que  estes  apresentam  vulnerabilidades  e  especificidades.  A

atenção clínica ao uso de drogas na esfera pública no Brasil, até o início dos anos 90 do

século  passado,  estava  a  cargo  dos  Centros  de  Referência  Nacional  [1].  Atualmente,

podemos  considerar  que  os  profissionais  da  atenção  básica,  que  convivem  com  a

comunidade,  possuem  a  capacidade  de  desencadear  mudanças  significativas  em  sua

prática.  Implementando  ações  fundamentais,  como  o  planejamento  de  estratégias  de

saúde, promoção, vigilância e trabalho interdisciplinar, voltados para atenção do usuário

de  drogas  [2].  Objetivo:  O  presente  artigo  tem  por  objetivo  analisar  os  modelos  de

assistência  à  saúde  de  usuários  de  drogas  existentes  no  contexto  de  nosso  país.

Metodologia:  A  composição  do  presente  trabalho  resultou  de  pesquisas  nas  bases  de

dados MEDLINE, SciELO, PubMed e plataforma CAPES  entre os anos de 2000 a 2011, a

partir das seguintes palavras-chave: assistência (assistance); usuário de drogas (drug user);

prática enfermeiro (practice nurse). Como critérios de inclusão: resumos e texto completos

disponíveis,  idioma  de  publicação  em  português,  sendo  excluídos  estudos  em  língua

estrangeira,  que  não  atenderam  aos  objetivos  do  estudo.  Resultados:  Os  estudos

analisados ressaltam a importância da assistência prestada ao usuário de drogas, oferecido

de forma humanizada, integral e de qualidade. Evidenciando o papel do enfermeiro, como

fundamental neste atendimento e na prevenção de agravos a saúde. Considerações Finais:

Espera-se que os resultados influenciem na prática do enfermeiro e que favoreçam sua

assistência ao usuário de drogas. E que diante deste conhecimento, não só enfermeiros,

mas também os demais profissionais de saúde atuem de forma ética, sem julgamento e

preconceitos  nesse  tipo  de  atendimento,  visando  de  forma  integrada  a  promoção  e

prevenção da saúde.

Modalidade: P

Temática: Tabagismo



HOSPITAL LIVRE DE TABACO: PROMOVENDO A SAÚDE DO 
TRABALHADOR NO HU/UFJF

Marina Monteiro de Castro e Castro (Universidade Federal de Juiz de Fora), Ana Lúcia de 
Almeida Vargas (Hospital Universitário/CIPIT -Universidade Federal de Juiz de Fora), 
Danieli Rodrigues (Hospital Universitário/Universidade Federal de Juiz de Fora), Laís 
Ribeiro Teixeira (Universidade Federal de Juiz de Fora), Larissa Moreira de França 
(Universidade Federal de Juiz de Fora)

Palavras-chave: Tabagismo; Prevalência; Saúde Do Trabalhador

O presente resumo visa apresentar os resultados da reflexão teórica derivada da Pesquisa

“Prevalência  de  Tabagismo  no  Ambiente  Hospitalar:  uma  estratégia  de

promoção/prevenção à Saúde do Trabalhador” aprovada pelo edital “Qualidade ambiental

no  Campus/UFJF”  2012/2013.  O  objetivo  é  investigar  a  prevalência  de  trabalhadores

fumantes  no  ambiente  hospitalar  a  fim  de  subsidiar  a  construção  de  uma  política  de

prevenção do tabagismo, com a promoção de Ambientes Livre do Tabaco. Neste resumo

serão  apresentados  resultados  da  revisão  bibliográfica  realizada  para  aproximação  ao

objeto de estudo e ordenação/compreensão da realidade a ser pesquisada. A Organização

Mundial  da Saúde (OMS) reconhece o tabagismo como um dos principais  problemas à

saúde  pública  na  contemporaneidade  e  a  sua  dependência  encontra-se  entre  os  vinte

maiores fatores de risco para problemas de saúde, estando entre a mais importante causa

evitável  de  morbidade  e  mortalidade  prematura  (OMS,  2008).  O  Brasil  tem  investido

esforços no combate ao consumo do mesmo, através do Programa Nacional de Controle

do Tabagismo (PNCT). No que concerne a poluição tabagística ambiental, a Aliança para

Controle  do  Tabagismo  –  ACTbr,   aponta  que  nos  últimos  anos  as  Instituições  estão

trabalhando na implementação de políticas de ambientes de trabalho livres do tabaco em

todo o mundo. Neste sentido, os hospitais são centrais, pois atuam como importante meio

disseminador de exemplos e ações para a  promoção da saúde e qualidade de vida da

população que atendem(NAZARETH et al, 2008). O hospital é um ambiente privilegiado,

em relação ao fumo, por vários motivos: 1) é um ambiente de trabalho em que muitas

pessoas passam várias horas por dia; 2) é um local em que a população tem contato com

os profissionais de saúde e onde deveria ter acesso a informações sobre os riscos do fumo;

3)  é  um  local  em  que  os  profissionais  de  saúde  deveriam  servir  como  modelos  de

comportamentos  saudáveis,  não  fumando  (LARANJEIRA;  FERREIRA,  2007).  A  revisão

bibliográfica realizada promoveu a inserção das bolsistas de iniciação científica no tema;

fundamentou a estratégia de intervenção a ser adotada, fortalecendo os objetivos desse



estudo. Diante do exposto, este estudo pretende contribuir com a proteção e promoção à

saúde dos trabalhadores do HU/UFJF.  Por ser a instituição um “locus” privilegiado pela

concentração de pessoas (usuários internos e externos), por ser um centro de formação de

recursos humanos, que dispõem de equipe profissional atuante na área de controle do

tabagismo e por se apresentar como referência na intervenção e pesquisa em tabagismo.

Modalidade: P

Temática: Tabagismo

O DESAFIO DE CONSTRUIR AMBIENTES LIVRES DE TABACO

Marina Monteiro de Castro e Castro (Universidade Federal de Juiz de Fora), Ana Lúcia de 
Almeida Vargas (Hospital Universitário/ CIPIT/Universidade Federal de Juiz de Fora), 
Danieli Rodrigues (Hospital Universitário/ Universidade Federal de Juiz de Fora), Laís 
Ribeiro Teixeira (Universidade Federal de Juiz de Fora), Larissa Moreira de França 
(Universidade Federal de Juiz de Fora)

Palavras-chave: Tabagismo; Ambientes Livres De Tabaco; Saúde

O  presente  resumo  objetiva  apresentar  a  estratégia  metodológica  do  estudo  sobre

“Ambientes Livres  de Tabaco”  provenientes  da Pesquisa  “Prevalência  de Tabagismo no

Ambiente Hospitalar:  uma estratégia de promoção/prevenção à Saúde do Trabalhador”

aprovada pelo edital  “Qualidade ambiental  no Campus/UFJF” 2012/2013.  O tabagismo,

segundo o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não

Transmissíveis (DCNT) 2011- 2022 [1] está listado entre os fatores de  risco para vários

problemas de saúde atuais e é identificado pela OMS [2] como um fator de risco à vida

humana a ser  enfrentado com alta  prioridade,  tendo em vista o grande ocorrência de

mortes  associadas  ao  uso  do  tabaco  no  mundo.  O  foco  desse  estudo  é  o  tabagismo

passivo,  definido  pela  exposição  involuntária  de  pessoas  não-fumantes  às  substâncias

produzidas  pela  combustão  do  tabaco  em  ambientes  compartilhados,  sendo  mais

prejudicial nos ambientes fechados. É atualmente considerado como a terceira causa de

morte evitável nos países desenvolvidos. A CQCT, Convenção-Quadro para o Controle do

Tabaco, criada pela OMS é um tratado mundial de saúde pública e em seu  artigo oitavo

trata especificamente sobre a proteção contra a exposição à fumaça do tabaco e impõe

aos  países  membros  o  desenvolvimento  de  medidas  eficazes  de  proteção  contra  a

exposição  à  fumaça  do  tabaco.  Está  comprovado  que  não  existem  níveis  seguros  de

exposição à fumaça ambiental do tabaco [3]. Sendo assim, é recomendado pela OMS que



os Países-Membros que compõe a CQCT assumam as recomendações explícitas no tratado

articulado pela Convenção-Quadro, no intuito de criar e executar medidas para reduzir a

exposição à fumaça de tabaco, ou tabagismo passivo, investindo principalmente em leis

que resultem na criação de ambientes 100% livres de tabaco [4].  Nesse sentido o estudo

em questão tem como eixo estratégico a implantação de “Ambientes Livre do Tabaco”,

implementando ações a fim de garantir o cumprimento das legislações que versam sobre

as restrições de uso de tabaco em ambientes fechados; conduzir uma análise da situação;

avaliar a disposição dos trabalhadores em colaborar com implantação de ALT, caracterizar

o perfil  de trabalhadores fumantes e suas preocupações,  nível  de desejo de deixar  de

fumar etc. e desenvolver um plano geral de implementação de ALT no HU/UFJF.

Modalidade: P

Temática: Adolescência

O USO ABUSIVO DE DROGAS NA ADOLESCÊNCIA: UMA REVISÃO DA 
LITERATURA

Isabel Cristina de Oliveira Gomes (Universidade Federal de juiz de Fora), Maria Angélica 
Vieira Teixeira Siqueira (Universidade Federal de juiz de Fora), Patrícia Rejane de Oliveira 
Ferreira (Universidade Federal de juiz de Fora), Rejane Silva Rocha (Universidade Federal 
de juiz de Fora), Zuleyce Maria Lessa Pacheco (Universidade Federal de juiz de Fora) 

Palavras-chave: Uso De Drogas; Adolescência; Danos Para A Saúde

Introdução: Os estudos mostram que os maiores índices de uso indiscriminado de álcool e

outras drogas se dão, geralmente, entre os adolescentes, gerando a vivência de situações

de riscos. A infância e a adolescência são períodos críticos para o desenvolvimento de:

competências  pessoais  e  interpessoais,  aquisição  de  habilidades  para  atuar  e  tomar

decisões. O uso de drogas é uma forma de lidar com as situações problemáticas da vida [1].

O consumo de substancias psicoativo se tornou um problema social e de saúde pública,

adolescentes tem iniciado o consumo cada vez mais cedo, o que implica em fatores de

risco para a sua saúde. O ambiente familiar exerce forte influência na motivação para o uso

de álcool e drogas. Fatores como desordem familiar, relacionamento ruim com os pais,

falta de apoio na família, podem ser desencadeadores deste tipo de conduta [2]. Objetivo:

Compreender os altos índices de uso de drogas pelos adolescentes e evidenciar os riscos e

danos para a saúde. Metodologia: O estudo foi resultado de uma busca bibliográfica nas

bases de dados MEDLINE, SciELO, PubMed, Plataforma Capes, entre os anos de 2000 a



2012,   a partir  das seguintes palavras-  chaves:  uso de drogas (drugs use);  adolescência

(adolescence); danos para a saúde (damage to health). Como critérios de inclusão: resumos

e  texto  completos  disponíveis,  idioma  de  publicação  em  português,  sendo  excluídos

estudos em língua estrangeira, que não atenderam aos objetivos do estudo. Resultados:

Dentre os resultados encontrados, pode-se destacar o fator estimulante para iniciar o uso

de drogas. Para muitos autores não há uma única razão, uma vez que, os indivíduos são

diferentes. O que pode ser observado é que a droga é utilizada para a obtenção de prazer,

sociabilização,  por curiosidade,  alívio de sensações como: ansiedade e depressão.  Além

disso,  os  adolescentes  buscam  na  droga  os  efeitos  de  um  anestésico  para  suportar

problemas sociais, como a violência doméstica e sexual [3]. Destacando também, os danos

ocasionados pelo uso abusivo de drogas. Entre eles estão os atrasos no desenvolvimento,

prejuízos cognitivos e diminuição da capacidade de autocontrole e de autoestima. Além de

baixo senso de responsabilidade,  rebeldia e baixo comprometimento com a escola [4].

Considerações Finais: A adolescência é um momento de mudanças, biológicas, psíquicas e

sociais,  caracterizando  um  momento  de  fragilidade  e  vulnerabilidades.  Alguns

pesquisadores acreditam ser esse o motivo da iniciação do uso de drogas na adolescência.

Consideram  que  através  do  entendimento  da  epidemiologia  é  possível  alcançar  a

magnitude do problema, que pode ser considerado de ordem social e de saúde.

Modalidade: P

Temática: Tratamento

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS (CAPS-AD) 
III/ 24 HORAS EM BARBACENA-MG: ANÁLISE DA FASE DE 
IMPLANTAÇÃO

Felipe Augusto Carbonário (Técnico de Referência - CAPS- AD III Barbacena - MG), Danilo 
Dilan Feres das Chagas (Técnico de Referência - CAPS- AD III Barbacena - MG), Enoque 
Alves de Siqueira (Técnico de Referência - CAPS- AD III Barbacena - MG), Carla Patrícia 
Martins (Técnica de Referência - CAPS- AD III Barbacena - MG), Gilmara Maria Terra 
(Técnica de Referência - CAPS- AD III Barbacena - MG), Sanny Rheman Baeta (Técnica de 
Referência - CAPS- AD III Barbacena - MG), Walter Adriano Paulino de Campos (Técnico 
de Referência - CAPS- AD III Barbacena - MG)

Palavras-chave: CAPS-AD; Tratamento; Implantação

O tratamento para pessoas com transtornos mentais e dependência química, por longos

tempos foram realizados em instituições psiquiátricas, com modelo focado na doença e

permanência por grandes períodos nas instituições. Visto tamanho comércio de “loucos”,



desrespeitados e tratados como inapetentes socialmente, foi realizado em todo o mundo

o movimento da reforma psiquiátrica. Isso possibilitou a desospitalização dos usuários e

forneceu-lhes  melhor  qualidade  de  vida  em  contato  com  a  sociedade,  tornando-os

novamente cidadãos, pertencentes aos grupos sociais.  Com a diminuição dos leitos nos

Hospitais  Psiquiátricos,  foram  criadas  novas  modalidades  que  pudessem  tratar  estes

usuários de forma mais humanizada na comunidade. Devido a isso, em 2002 foram criados

os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), dispositivos substitutivos dos tratamentos até

então realizados com este público. Sua portaria de criação, de número 336 faz menção à

criação dos CAPS-AD,  como serviço especializado para atender a população usuária  de

substâncias psicoativas. No ano de 2012, a cidade de Barbacena foi contemplada com tal

serviço,  ofertando  24  horas  de  funcionamento.  Este  serviço  realiza  acolhimento  de

usuários  e  familiares  a  qualquer  momento  do  dia  e  também  acolhimentos  noturnos,

amparando assim a população de forma integral. Há uma equipe especializada, formada

por  médicos,  psicólogos,  enfermeiros  e  técnicos  de  enfermagem,  que  receberá  tais

usuários  e  determinarão  junto  a  ele  a  conduta  adequada  e  condizente  com  sua

necessidade.  O  serviço  oferece  três  programas  de  cuidado:  As  Modalidades  Intensiva,

Modalidade  Semi-intensiva  e  a  Modalidade  Não  intensiva.  Tais  modalidades  incluem

atividades  como:  atendimento  psicológico,  intervenção  medicamentosa,  oficinas  de

jardinagem, estimulação cognitiva, educação sexual, saúde e bem-estar, filmes temáticos,

passeios turísticos, assembleias e prevenção de recaída. Em seis meses de existência,  o

CAPS-AD III de Barbacena, que atende a microrregião com mais 15 municípios apresenta os

seguintes números: 419 atendimentos, sendo 23,8% mulheres e 76,2% homens; Destes,

32,9%  receberam  atendimento  ambulatorial;  14%  foram  internados  em  instituições

psiquiátricas  (tendo em vista  que as  internações adentram a  micro  e a  macrorregião);

30,5% permaneceram em leito de retaguarda no serviço) e 22,1% foram encaminhados

para  serviços  diversos  (Hospital  Geral;  Hospital  Dia-AD;  Ambulatório  de  Saúde  Mental;

CAPS Municipal; Estratégia Saúde da Família (ESF); Município de Origem e Especialidades

Médicas). Sobre o tipo de substância consumida, 38,9% afirmaram fazer uso de crack e

24,10%  receberam  diagnóstico  de  Alcoolismo.  Foi  constatado  ainda  que  48,1%  dos

usuários apresentavam algum tipo de comorbidade psiquiátrica. Os números mostram que

o serviço tem oferecido suporte necessário a cada demanda singular. A meta está sendo

alcançada principalmente o que tange ao baixo número de internações psiquiátricas e

intervenções psicossociais mais eficazes.



Modalidade: P

Temática: Adolescentes

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: O ENFERMEIRO PROMOVENDO INFORMAÇÕES,
ATRAVÉS DA CONSCIENTIZAÇÃO AOS JOVENS NAS COMUNIDADES.

Cátia Cristina de Carvalho Nogueira, Chayene Aparecida Assis de Sousa, Otiliane Dias 
Lage, Paula Márcia Silva Carli

Palavras-chave: Educação Em Saúde; Drogas Lícitas E Ilícitas; Escolas E Comunidades

O tabagismo, droga dita lícita, é considerado uma doença crônica, causadora de grande

número  de  morbimortalidades  evitáveis,  ocorrendo  principalmente  em  países  em

desenvolvimento.  Além  de  causar  malefícios  aos  fumantes,  os  chamados  fumantes

passivos,  também  estão  sujeitos  aos  problemas  de  saúde  que  a  fumaça  tóxica  e

cancerígena emitida pela droga pode causar.  O álcool,  também classificado como uma

droga  lícita  é  uma  substância  tóxica  mesmo  sendo  ingerido  em  pequenas  doses,  pois

danifica o sistema circulatório, rins, coração, estômago e em especial, o fígado. A bebida

alcoólica apresenta a princípio efeito estimulante e com o tempo o quadro se reverte,

causando depressão. O uso freqüente intensifica as sensações negativas que ele produz ao

organismo.  Juntamente,  estão  outras  drogas,  consideradas  ilícitas,  como  a  maconha,

cocaína,  o  crack,  entre  outras,  que  também  atuam  de  forma  negativa  na  saúde  dos

indivíduos, estimulando o sistema nervoso central, provocando perda de tecido cerebral,

danificando a inteligência e provocando dependência, de forma rápida. Objetivou-se com

este trabalho conscientizar a população, com ênfase nos jovens, sobre a necessidade da

melhoria da qualidade de vida e promover a saúde através de ações educativas individuais,

em  ambientes  escolares,  nas  comunidades,  nas  famílias,  visando  orientar  sobre  a

consequência do uso de substâncias lícitas e ilícitas, na tentativa de cessação do uso da

mesma.  Este  projeto  de  pesquisa  desenvolveu-se  por  meio  de  estudos  bibliográficos,

tendo sido feita  uma extensa pesquisa,  nas  bases de dados eletrônicos  Scielo (Livraria

Eletrônica Científica  Online),  Bireme,  entre outros.  Concluímos com este  estudo que a

adolescência  é  um  período  crítico,  por  nessa  fase  o  indivíduo  vivenciar  descobertas

importantes e afirmar sua personalidade e individualidade. É nessa fase de crises pessoais,

que os adolescentes ficam vulneráveis ao uso de drogas. Dessa forma, vimos que é de

grande relevância auxiliar os adolescentes a compreenderem e vivenciarem essa fase de

transição, valorizando-os como sujeitos de sua própria história, sobrepondo a família e a

escola  como  locais  de  formação  de  opiniões  no  sentido  de  promover  a  saúde,



preocupando em fazer despertar nos jovens o interesse por estilos de vida saudáveis. E

considerando-se  os  efeitos  nocivos  das  drogas  e  as  consequências  destas  para  o

desempenho escolar,  para o convívio familiar e social,  torna-se cada vez mais relevante

discutir formas de se trabalhar a temática.

Modalidade: P

Temática: Crack

AVALIAÇÃO DO PERFIL DE USUÁRIOS DE CRACK EM TRATAMENTO EM 
COMUNIDADES TERAPÊUTICAS: RESULTADOS PRELIMINARES

Tatiana S. Madalena, Bianca Singulane, Nayara B. Silva, Laisa M. A. Sartes

Palavras-chave: Crack; Comunidade Terapêutica; Tratamento

Introdução: O consumo de crack tem sido alvo de preocupação da comunidade acadêmica

e  de  profissionais  de  saúde,  salientando-se  como  um  problema  de  saúde  pública.  As

Comunidades Terapêuticas (CT) se destacam, atualmente, como uma importante aliada da

rede  de  atenção  ao  usuário  de  drogas  do  SUS,  porém  pouco  se  sabe  a  respeito  da

população atendida nessas instituições. Objetivo: Avaliar o perfil dos usuários de crack em

tratamento em CTs. Metodologia: Foi realizado um estudo transversal em três CTs de Juiz

de Fora e incluídos 59 indivíduos, maiores de 19 anos, que preenchiam critérios indicativos

de  dependência  de  crack  de  acordo  com  o  ASSIST.  Após  a  assinatura  do  Termo  de

Consentimento, os indivíduos responderam aos questionários padronizados ASSIST, ASI 6 e

um questionário de dados sociodemográficos. Para a análise dos dados foram realizadas

análises  descritivas.  Resultados:  Com  relação  aos  dados  sociodemográficos  64,4%  da

amostra eram homens, 37%  da raça parda,  48,1% nunca se casou e 38,9% tinha alguma

religião.  Quanto  aos  resultados  do  ASSIST,  100%  pontuaram  como  uso  sugestivo  de

dependência de crack, 53,4% para cocaína, 20,2% para tabaco, 26,7 % para álcool, 16,8 %

para maconha. As médias (±DP) obtidas nos escores de gravidade de problemas em cada

área avaliadas pelo ASI 6, foram (entre 0 e 4): Álcool (2,2±1,9), Drogas (3,8±0,7), Emprego

(3±1,5),  Legal  (0,5±1,1),  Sociofamiliar  (3,1±1,4),  Traumas  (2,3±1,7),  Crianças  (2±1,8)  e

Psiquiátrica (3,2±1,5). Considerações Finais: A partir dos resultados nota-se que a média de

gravidade de problemas entre os usuários de crack em tratamento foram altas nas áreas

de álcool,  drogas, emprego, problemas sociofamiliares e psiquiátricos e moderadas nas

áreas referentes a traumas e problemas com guarda dos filhos.  Na área de problemas



legais a média foi baixa, indicando que os pacientes não apresentavam problemas legais

imediatamente  antes  de  serem  internados.  Os  resultados  sugerem  que  o  tratamento

ofertado  para  esta  população  deve  abranger  todas  elas,  sendo  preferencialmente

oferecido por profissionais de diferentes formações. Pretende-se discutir propostas para a

melhoria  das  intervenções  e  planos  de  tratamento  para  usuários  de  Crack  das  CTs,

incentivando outros estudos relativos às CTs.

Modalidade: AP

Temática: Alcoolismo

PADRÃO DO USO DE ÁLCOOL E SAÚDE MENTAL EM PACIENTES COM 
DOENÇA RENAL CRÔNICA: RESULTADOS PRELIMINARES.

Rosimeire Aparecida Neto Dias Villela (Hospital Universitário da Universidade Federal de 
Juiz de Fora), Fabiane Rossi Santos Grincenkov (Núcleo Interdisciplinar de Estudos, 
Pesquisa e Tratamento em Nefrologia (NIEPEN)), Telmo Mota Ronzani (Universidade 
Federal de Juiz de Fora), Adriana Meirelles (Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora - 
CES), Joyce Helena Souza Rosa (Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora - CES)

Palavras-chave: Doença Renal Crônica; Uso De Álcool; Estratégias De Enfrentamento; 
Suporte Social

Introdução: A Doença Renal Crônica (DRC) é caracterizada por uma lesão nos rins, com

perda progressiva e irreversível da função renal. Envolve as fases pré-dialítica (estágios de I

a  V)  e  dialítica  (fase  V).  O  tratamento  é  do  tipo  conservador,  diálise  ou  transplante.

Segundo Shankar, Klein & Klein [1] o consumo de álcool é um fator de risco associado à

ocorrência  e  progressão  da  Doença  Renal  Crônica  (DRC),  modificável  e  alvo  de

intervenções, principalmente em populações de altos riscos.  O suporte social pode estar

relacionado  com  a  efetividade  das  estratégias  enfrentamento/coping  utilizado,

amenizando  os  efeitos  patogênicos  do  estresse  no  organismo,  incrementando  a

capacidade  das  pessoas  lidarem  com  situações  difíceis  e  se  correlacionando  com  o

consumo de álcool. Objetivo: avaliar a correlação entre uso de álcool e aspectos sociais e

cognitivos  de  pacientes  em  diferentes  tratamentos  da  DRC.  Metodologia:  estudo

exploratório, quantitativo, correlacional e transversal no Núcleo Interdisciplinar de Estudos

e Pesquisas em Nefrologia (NIEPEN/UFJF) e no Serviço de Nefrologia do HU/UFJF, Juiz de

Fora/MG.  A  amostra  é  composta  de  50  pacientes  do  tratamento  conservador,  50  do

ambulatório  de  transplante  renal  e  50  de  pacientes  que  fazem  hemodiálise.  Os

instrumentos são: questionário clínico e sociodemográfico; AUDIT (Alcohol Use Disorder



Identification  Test)  validado  no  Brasil  por  Mendez  [2];  Inventário  de  Estratégias  de

Enfrentamento  de  Folkman  e  Lazarus  [3];  Escala  de  Percepção  de  Suporte  Social

construída por Siqueira [4]. Os dados serão submetidos às análises estatísticas descritivas e

exploratórias e ao teste Qui-quadrado de Pearson. O Alfa de Cronback (confiabilidade de

cada escala) e o nível de significância p< 0,05 em todos os testes estatísticos. Resultados:

no estudo piloto com 27 sujeitos 54,2% são do sexo masculino, 58,3% estão na pré-diálise,

34,7%  são  da  cor  branca  e  45,8%  possuem  renda  de  um  salário  mínimo.  Há  uma

prevalência  de  41,7%  de  aposentados  por  invalidez  e  47,8%  possuem  o  ensino

fundamental  incompleto.  A  hipertensão  (87,5%)  e  diabetes  mellitus  (45,8%)  são

comorbidades prevalentes e 29,2% fazem uso de psicofármacos, sendo que desse grupo

12,5% utilizam algum tipo de ansiolítico e 8,3% usam antidepressivos. Os resultados do

AUDIT  mostram  que  20,8%  fizeram  uso  de  alguma  bebida  alcoólica  nos  últimos  doze

meses, 16,7% tiveram algum problema na vida em decorrência do consumo de álcool e

25%  receberam  sugestões  para  parar  de  beber,  sendo  que  desse  grupo  4,2%  foi  nos

últimos doze meses. Conclusão: o estudo se encontra em fase inicial e os resultados são

preliminares.

Modalidade: AP

Temática: Tabagismo

USO DE TABACO DURANTE A GESTAÇÃO E SUA RELAÇÃO COM OS 
RISCOS A SAÚDE DA MULHER E DO FETO

Rejane Silva Rocha (Universidade Federal de Juiz de Fora), Isabel Cristina de Oliveira 
Gomes (Universidade Federal de Juiz de Fora), Patrícia Rejane de Oliveira Ferreira 
(Universidade Federal de Juiz de Fora), Maria Angélica Vieira Teixeira Siqueira 
(Universidade Federal de Juiz de Fora), Zuleyce Maria Lessa Pacheco (Universidade 
Federal de Juiz de Fora)

Palavras-chave: Gestação; Tabaco; Cigarro; Mulher; Feto

Introdução:  O hábito  de fumar  durante  a  gravidez  ou  estar  em contato  direto com a

fumaça do cigarro (fumante passiva) traz riscos à saúde da gestante e do feto.  Desses

riscos podemos destacar abortos espontâneos, recém-nascido de baixo peso e depressão

materna durante a gravidez. O tabaco é uma droga muito consumida no Brasil e em todo

mundo, e isso vem como consequência das facilidades e estímulos para a obtenção do

produto, como baixo valor, publicidade dentre outras. Objetivos: Identificar na literatura



consultada os riscos para a gestante e para o feto e ou recém-nascido devido ao tabagismo

durante a gestação;  selecionar  na  literatura  consultada o conhecimento das  gestantes

sobre  os  riscos  que  a  nicotina  causa  no  seu  organismo  e  no  organismo  do  feto  e/ou

recém-nascido; buscar as dificuldades encontradas pelas gestantes para cessar o uso do

cigarro. Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. O recorte temporal foi

de  2005  a  2012  sobre  tabagismo  durante  a  gestação.  Utilizando  as  bases  de  dados

Biblioteca  Virtual  da  Saúde,  SciELO,  PubMed  e  site  do  Instituto  Nacional  do  Câncer,

utilizando  as  seguintes  palavras  chave:  gestação  (gestation),  tabaco  (tobacco),  cigarro

(cigarette),  mulher  (woman),  feto  (fetus).  Como critérios  de inclusão:  resumos e texto

completo disponíveis, idioma de publicação em português, sendo excluídos estudos em

língua estrangeira, que não atendiam aos objetivos do estudo. Resultados: Os resultados

encontrados apontam que no cotidiano as mulheres gestantes continuam encontrando

estimulo para o uso do tabaco; existe um desconhecimento dos riscos causados ao feto

pela exposição à nicotina devido à ausência de informações precisas sobre os malefícios do

fumo na gestação, ou pelo fato da forma de abordagem não levar em conta as dúvidas, as

dificuldades  e  os  anseios  que  levam  estas  gestantes  ao  tabagismo.  A  necessidade  de

possuir  ajuda profissional,  para  informações,  abordagem do tema,  terapêutica  e apoio

para que o objetivo seja alcançado. Considerações finais:  Observou-se através da busca

literária que é alto o índice de gestantes fumantes no Brasil, estas mulheres necessitam da

ajuda profissional, sendo necessário repensar o aspecto educativo e o emprego de uma

prática dialógica que seja ampliada a toda a população,  e  não somente para a mulher

gestante e sua família.

Modalidade: P

Temática: Organização e Avaliação de Serviços

O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO CAPS AD: UM ESTUDO DE CASO 
EM UM MUNICIPIO DO CAMPOS DAS VERTENTES-MG

Regina Ap. Melo Bagnolli, Marcelo Dalla Vecchia, Valter Melo Junior (Universidade 
Federal de São João del Rei- UFSJ) 

Palavras-chave: Implantação De Serviço; Redução De Danos; Centro De Atenção 
Psicossocial; Politicas Sobre Drogas

Introdução: Em nossa cidade vivemos diariamente com o aumento da drogadição, com isso

vários indivíduos acabam sendo vitimas do abuso de álcool e de outros tipos de drogas.



Consequentemente,  a  sociedade  sofre  com  assaltos,  assassinatos,  prisões  e  mortes

ocasionados pelo  aumento do numero de usuários  e  dependentes dessas  substâncias.

Com esse aumento desenfreado dos números de usuários, se observa que há necessidade

de  políticas  publicas  voltadas  para  a  prevenção,  controle  e  tratamento  daqueles  que

conseguem procurar  ajuda,  antes que o uso abusivo destas acabe levando-os a morte.

Observa-se  que  se  tem  aumentado  o  número  de  atendimentos  a  essas  pessoas,  nos

serviços como o CAPS, então a prefeitura do município localizado na região dos Campos

das Vertentes informou que até o final do primeiro semestre do ano de 2014, obteríamos

a abertura de um novo CAPS, designado para usuários de álcool e drogas. Objetivos: O

objetivo do presente estudo é realizar um estudo de caso sobre as estratégias e as ações

implementadas  no  decorrer  do  processo  de  implantação  do  CAPS  ad  numa  cidade

localizada no Campos das Vertentes-MG. Método: Será utilizado neste estudo o método

estudo de caso como estratégia para a coleta dos dados, porque tendem a descrever e

explorar  um  determinado  evento.  Este  método  permitirá  investigar  o  processo  de

implantação  do  CAPS  AD  demonstrando  suas  características  específicas,  durante  um

determinado  período  de  tempo  utilizando  de  documentações,  registro  em  arquivos,

entrevistas,  observação  direta  e  participante  e  artefatos  físicos,  como  fotografias.

Resultados Preliminares: Este projeto ainda está em fase de desenvolvimento, mas com a

coleta de dados adquiridas a partir  do diário de campos e através de outros meios de

informações,  se observou que esse  processo de implantação dos CAPS ad tem etapas

distintas como: momento da elaboração do projeto CAPS ad; aprovação do projeto com a

destinação  de  orçamento  para  a  implantação;  revisão  do  cronograma  inicialmente

previsto; dificuldades para encontrar um estabelecimento adequado para a implantação

do serviço; etc. Após a mudança de gestão municipal no começo do ano de 2013, o olhar

sobre  o  serviço  mudou.  Com  expectativas  a  reestruturação  da  rede  de  atenção

psicossocial.  Antes  se  tinha  a  obtenção  de  votos  políticos  com  sua  implantação,

atualmente  se  observa  que  o  serviço  está  designado  para  o  seu  suposto  objetivo  de

trabalhar com a inserção do seu usuário na sociedade, a partir de projetos terapêuticos e

redução  de danos.  Considerações  finais:  A  partir  dos  dados  coletados  atualmente  e  a

reflexão sobre as descrições dos eventos, observou-se que um serviço especializado deve

ter uma programação de sua suposta implantação, para que intercorrências não venham a

acontecer. São necessários estudos que abordem de maneira compreensiva as estratégias

de implantação de serviços, contribuindo assim no delineamento e elaboração de projetos

dando respaldo e apoio às gestores.



Modalidade: P

Temática: Alcoolismo

ALCOOLISMO DO MEIO RURAL E DO MEIO URBANO: UM PANORAMA 
COMPARATIVO

Lorena Silveira Cardoso (Equipe Técnica  do Centro de Estudos e Pesquisas sobre o 
Álcool e outras Drogas – Universidade Federal do Espírito Santo), Camila Barcelos Vieira 
(Equipe Técnica  do Centro de Estudos e Pesquisas sobre o Álcool e outras Drogas – 
Universidade Federal do Espírito Santo), Marluce Miguel de Siqueira ( Professora 
Associada III do Deptº de Enfermagem, Universidade Federal do Espírito Santo)

Palavras-chave: Alcoolismo; Rural; Urbano

Introdução:  Consumir  álcool  é  um  hábito  presente  desde  a  antiguidade.  Com  a

modernidade, o uso abusivo tornou-se banal e de fácil acesso, aumentando seu consumo.

O  alcoolismo  urbano  se  tornou  uma  válvula  de  escape  para  o  stress  cotidiano  e  o

alcoolismo  rural  um  ânimo  para  o  trabalho  pesado.  Objetivo:  Detalhar  os  diferentes

aspectos do alcoolismo da região rural e urbana, no Brasil. Metodologia: Realizar revisão

de literatura,  coletar  dados e análise crítica.  Resultados e Discussão:  No meio rural,  há

prevalência do sexo masculino devido ao uma maior migração das mulheres para o meio

urbano.  Diante  disto,  os  homens  como  os  trabalhadores  do  campo,  tendem  buscar  o

consumo contínuo do álcool como uma fonte de prazer e alívio das tensões vivenciadas no

dia-a-dia. Outros fatores do meio rural que podem resultar no alcoolismo: as atividades

rurais terem inicio no amanhecer do dia, em que o clima tende a ser predominantemente

frio,  alguns  trabalhadores  rurais  têm  o  hábito  de  consumir  qualquer  tipo  de  bebida

alcoólica, a mais comum de cada região, para se “aquecer”; a tradição dos pais para com os

filhos, na qual é ensinado o filho a beber, visto como sinal de masculinidade; os costumes

das boas festas, regadas a bebidas alcoólicas, devido a fácil disponibilidade em razão do

baixo custo. Já nos centros urbanos há o incentivo a competição entre as pessoas, sendo

que muitas delas ainda não estão preparadas para a derrota em qualquer âmbito de sua

vida, o que causa problemas emocionais e como resultado o indivíduo acaba por buscar

apoio em bebidas alcoólicas. Outras várias situações vivenciadas pelas pessoas do meio

urbano podem levar ao alcoolismo: as amizades que começam desde a adolescência, na

quais  incentivam a  experimentar  o  “novo”,  principalmente  em festas,  que em caso  de

rejeição, são excluídos do grupo; influências de familiares próximos que abusam do álcool,



estimulando  seus  filhos  a  provarem;  os  que  bebem  apenas  para  fazer  companhia  aos

amigos  ou  bebem  pequenas  quantidades,  o  bebedores  sociais.  Os  danos  ocasionados

devido ao consumo excessivo do álcool são devastadores. Tais danos dependem do padrão

de consumo pessoal, que se caracteriza pela freqüência e quantidade do uso do álcool,

pelo contexto em que se bebe (às refeições ou não, festas, reuniões, entre outros). Uma

elevação  rápida  dos  níveis  alcoólicos  sanguíneos  resulta  em  danos  associados  com

intoxicação aguda, como acidentes e violência. O consumo de álcool freqüente e pesado

associa-se  com  problemas  de  saúde  crônicos,  doença  cardiovascular  e  depressão.

Finalmente,  o  beber  contínuo  pode  resultar  em  dependência.  Conclusão:  Mesmo

apresentando  características  diferentes,  o  alcoolismo  rural  e  urbano  apresentam  as

mesmas  conseqüências,  reafirmando  a  necessidade  de  maior  investimento.  A  falta  de

trabalhos que forneçam dados específicos da população rural e sobre a prevalência real do

alcoolismo no Brasil revela a necessidade de mais estudos.

Modalidade: P

Temática: Adolescentes

O NEXO ENTRE O TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E 
HIPERATIVIDADE COM O USO DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS EM 
ADOLESCENTES

Adriana Olimpia Barbosa Felipe (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto), Ana Maria 
Pimenta de Carvalho (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto), Bárbara de Oliveira 
Prado (Universidade Federal de Alfenas),  Flávia Ribeiro Martins Macedo (Universidade 
José do Rosário Vellano), Patrícia Costa dos Santos da Silva (Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto) 

Palavras-chave: Adolescente; Transtorno Do Déficit De Atenção E Hiperatividade; Drogas 
Lícitas; Drogas Ilícitas.

Introdução: O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é uma condição comum na

criança e que se estende pela adolescência. Esse transtorno é responsável por uma serie

de prejuízos médicos e sociais em suas vidas. Mediante esse contexto o objetivo do estudo

foi identificar as evidências disponíveis na literatura sobre a associação entre os sintomas

de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e o uso de drogas lícitas e ilícitas em

adolescentes.  O  referencial  teórico-metodológico  utilizado  foi  a  Prática  Baseada  em

Evidências.  Método:  Desta  forma,  utilizou-se  o  método  da  revisão  integrativa  para  se

estabelecer um percurso metodológico. A pergunta que norteou a revisão da literatura

foi: A presença do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade está associada ao uso



de drogas lícitas e ilícitas na adolescência? Para o levantamento dos artigos na literatura

realizou-se uma busca nas seguintes bases de dados on-line: Literatura Latino-americana e

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), SCIELO e PUBMED. Na busca de artigos foram

utilizando  descritores  controlados:  “adolescente”,  “transtorno  do  déficit  de  atenção  e

hiperatividade”, “drogas”, “drogas ilícitas”, “alcoolismo” AND “tabagismo”. Foram utilizados

como critérios de Inclusão: artigos em português, inglês e espanhol,disponíveis na íntegra

e,  produzidos  no  período  entre  2003  a  2013,  artigo que  abordassem  a  temática  com

sujeitos com a idade igual ou inferior a 18 anos na primeira avaliação. Resultados: Nove

artigos compuseram o presente estudo, sendo que 88,9% eram do cenário Internacional,

77,8%  e  66,7%  respectivamente  se  tratava  de  estudos  de  abordagem  quantitativa  e

longitudinal.  Em consonância a problemática pesquisada, percebe-se que os adolescentes

com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), apresentaram um maior

risco de se  envolver  com álcool,  tabaco  e  drogas,  em idade mais  precoce comparado

aqueles  sem  TDAH.  Além  do  mais,  os  adolescentes  com  TDAH  consumem  diferentes

drogas ilícitas  e  apresentam maiores  taxas  de dependência.  A droga ilícita  mais  usada

entre esses adolescente é a maconha.  A persistência dos sintomas de TDAH durante a

adolescência e a presença de co-morbidades são fatores que aumentam a probabilidade

para o uso dessas substâncias.    Conclusão:  As pesquisas analisadas contribuem para a

construção do conhecimento da tríade: adolescência, TDAH e uso de substâncias para os

profissionais  da  educação  e  saúde.  Contudo,  faz  necessário  estudo  epidemiológico  no

cenário  brasileiro  para  que se  possa  avaliar  esse  processo  e  assim implementar  ações

interventivas a esse grupo.

Modalidade: P

Temática: Políticas Públicas

CONHECENDO A REDE DE ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL E 
OUTRAS DROGAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL-REI.

Ernani Coimbra de Oliveira (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Sudeste de Minas Gerais), Isabel Cristina Adão Schiavon (Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais), Isabella Cristina Moraes Campos 
(Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais), Mônica
Soraia de Oliveira (Prefeitura Municipal de São João del-Rei)

Palavras-chave: Drogas; Políticas Públicas; Saúde Mental

Introdução: Não diferentemente do que vem ocorrendo em diversas cidades do país, no



município mineiro de São João del – Rei, também vivencia-se atualmente, um expressivo

crescimento de casos novos de usuários de álcool e outras drogas, fenômeno que tem

influenciado, sobremaneira, as estatísticas de homicídio e outras naturezas de violência, na

pacata cidade histórica e provinciana do interior.  Embora os fenômenos correlatos não

estejam claramente esclarecidos, indiretamente se encontram alinhavados aos problemas

concentrados  no  subalterno  e  marginalizado  universo  dos  usuários  de  álcool  e  outras

drogas,  e  suas  respectivas  associações  com  o  tráfico  e  prostituição.  Não  obstante,

iniciativas  no  setor  público  e  privado  na  perspectiva  do  desenvolvimento  de  ações  e

estratégias  de  políticas  públicas  de  emprego  e  renda,  educação,  saúde  e  cultura,

mostram-se tímidas e incipientes diante da demanda expressa pela população, realidade

que  contribuí  ainda  mais  com  o  ensejo  de  indivíduos,  principalmente,  crianças,

adolescentes  e  jovens  no  mundo  das  drogas.  Portando,  há  a  necessidade  de  largos

investimentos  em estratégias  e  ações  intersetoriais,  principalmente,  na  perspectiva  da

promoção e prevenção do consumo e abuso de álcool e outras drogas para que, pois a

situação do município aponta um obscuro prognóstico para as atuais e futuras gerações,

levando-nos a crer que a existência de uma rede de atenção ao usuário de álcool e outras

drogas  tona-se  importante  tanto  no  âmbito  da  prevenção  e  promoção  desse  agravo,

quanto na perspectiva do tratamento e reabilitação. Objetivos: Identificar no território do

usuário  de álcool  e  outras  drogas que vivem no município  o  suporte  existente para  a

prevenção e tratamento de problemas relacionados ao consumo e abuso e propor bases

de conhecimentos para auxiliar profissionais da saúde, educação, judiciário e outras áreas

governamentais e não governamentais no desenvolvimento de ações e estratégias para

transposição das barreiras de acesso e otimização da adesão do usuário de álcool e outras

drogas  ao  serviço  da  rede  de  atendimento.  Metodologia:  Trata-se  de  um  estudo

etnográfico,  exploratório,  descritivo  e  de  campo  com  abordagem  complementar  das

vertentes epistemológicas qualitativa e quantitativa. O estudo teve início em janeiro do

corrente ano e com término previsto para março de 2014. Cabe o ressalte que estamos

observantes ao longo de todo o desenvolvimento do estudo a resolução 196/96 do CNS.

Resultados: Uma análise preliminar dos resultados já obtidos pelo estudo nos possibilita

inferir, que o município enfrenta na gestão pública atual o desafio de constituir a rede de

atenção  ao  usuário  de  álcool  e  outras  drogas.  O  município  conta  com  importantes

dispositivos voltados para o desenvolvimento de ações e estratégias que consolidariam a

proposta  de  assistência  a  essa  clientela,  contudo,  estas  ainda  se  mostram  pouco

capilarizadas  levando  a  fragmentação  e,  por  conseguinte,  a  baixa  cobertura  e



resolutividade dos atendimentos. 

Modalidade: P

Temática: Alcoolismo

PADRÃO DE USO DE ÁLCOOL POR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

Danuza Maria Silva Viana (Universidade Federal de São João Del Rei); Elbert Eddy Costa 
(Universidade Federal de São João Del Rei); Fernanda Daniela Dornelas Nunes 
(Universidade Federal de São João Del Rei) ; Karolyne Araujo Resende  (Universidade 
Federal de São João Del Rei); ; Leandro Santos Ferreira (Universidade Federal de São 
João Del Rei); Taciana Caldas Ferreira  (Universidade Federal de São João Del Rei); 
Thiago Magela Ramos (Universidade Federal de São João Del Rei);  Richardson Miranda 
Machado  (Universidade Federal de São João Del Rei)

Palavras-chave: Álcool; Prevenção; Universitários

Introdução:  O álcool  é  a  droga mais consumida pelos jovens no Brasil  e no mundo.  O

consumo de álcool está ligado a diversas consequências para o indivíduo que o consome,

para aqueles que estão à sua volta e para a sociedade como um todo. Consequências como

acidentes  de  trânsito,  problemas  no  trabalho,  com  a  família,  violência  interpessoal  e

prejuízo no processo de aprendizagem são alguns danos acometidos pelo uso e abuso do

álcool.  Apesar  do  álcool  possuir  grande  aceitação  social  por  ser  considerado  uma

substância  legalizada  configura-se  como  um  grande  causador  de  mortes,  distúrbios

psíquicos  dentre  outros  desequilíbrios  psicossociais.  Embora  os  estudantes  saibam das

consequências  causadas  pelo  uso/abuso  do  álcool,  isso  não  impede  o  consumo  dessa

substância.  Objetivo:  Analisar  o  uso/abuso  de  álcool  por  estudantes  do  curso  de

Graduação  em  Enfermagem  da  Universidade  Federal  de  São  João  Del-Rei  Campus

Centro-Oeste  Dona  Lindu  (UFSJ-CCO)  em  Divinópolis  -  MG  e  promover  atividades  de

prevenção e controle. Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório e transversal. A

pesquisa exploratória visa "proporcionar maior familiaridade com o problema”, com vistas

a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Configura-se como transversal pois, toda

a  coleta  de  dados  será  feita  uma  única  vez.  O  estudo  será  realizado  no  Campus

Centro-Oeste  Dona Lindu da Universidade Federal  de São João Del-Rei  (UFSJ-CCO)  no

município de Divinópolis/MG. O estudo será realizado a partir de dados obtidos através do

questionário  Alcohol  Use  Disorders  Identification  Test  (AUDIT).  Serão  convidados  para

participar  da  pesquisa  alunos  matriculados  no  curso  Graduação  em  Enfermagem  da

UFSJ-CCO. Sendo assim, a amostra será definida pelo número total  de estudantes que



aceitarem o convite e assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido. Os dados

serão submetidos aos procedimentos de estatística descritiva e seguindo os escores do

AUDIT  para  serem  avaliadas  as  variáveis  estudadas  em  termos  de  distribuição  de

frequências, escores, médias. Resultados esperados: Traçar o perfil sociodemográfico dos

estudantes de Enfermagem; identificar o uso/abuso de álcool por eles e sua correlação

com  as  ausências  e/ou  afastamento  das  atividades  acadêmicas;  produzir  informações

sobre o uso/abuso de álcool por estudantes de graduação em Enfermagem, possibilitando

a implementação de políticas educacionais e de saúde para a prevenção e controle deste

agravo; avaliar se o processo de formação interfere no uso/abuso de álcool. Considerações

finais: O consumo de bebidas alcoólicas constitui um problema de saúde pública, devido

aos  danos  secundários  ao  seu  consumo  abusivo  as  quais  o  uso  de  substâncias  estão

associadas  na  procura  de um sentimento  de alívio  de estresse  da situação acadêmica.

Verifica-se a importância de estudos neste campo para maiores intervenções específicas e

eficazes  incrementando  políticas  preventivas  por  parte  das  entidades  governamentais,

universidades e profissionais de saúde.

Modalidade: P

Temática: Substâncias Psicoativas

PROGRAMA MULTIPROFISSIONAL SOBRE QUALIDADE DE VIDA DE 
PACIENTES PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS E/OU 
DEPENDENTES QUÍMICOS DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG: 
ASPECTOS PSÍQUICOS, EPIDEMIOLÓGICOS, BIOQUÍMICOS, SÍNDROME 
METABÓLICA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Juliana Ferreira da Silva (Universidade Federal de São João Del Rei), Jacqueline Souza 
Dutra (Universidade Federal de São João Del Rei), Júlio César Ferreira da Silva 
(Faculdade Pitágoras – Unidade Divinópolis), Paulo Afonso Granjeiro (Universidade 
Federal de São João Del Rei), Richardson Miranda Machado (Universidade Federal de São
João Del Rei), Roberto Lazzarini de Oliveira (Universidade Federal de São João Del Rei), 
Thaís Marques da Silva (Universidade Federal de São João Del Rei), Vanessa Faria Cortes 
(Universidade Federal de São João Del Rei)

Palavras-chave: Transtornos Relacionados Ao Uso De Substâncias; Usuários De Drogas; 
Promoção Da Saúde; Saúde Mental; Multiprofissional

Introdução: O avanço científico e tecnológico alcançado nas últimas décadas se contrapõe

ao  aumento  das  populações  que  são  penalizadas  pelas  doenças  emergentes  e  tem

dificuldades de acesso à educação e vivenciam precárias condições de vida. São escassos os

estudos acerca dos portadores de transtornos psíquicos e/ou dependentes químicos na



população  brasileira,  levando  a  dificuldades  de  comparação  e  monitoramento  destes

agravos a saúde. O estudo e identificação dos aspectos epidemiológicos dos transtornos

psíquicos  e  da  dependência  química  favorecem  a  melhor  compreensão  dos  fatores

condicionantes do processo de adoecimento e da dependência, possibilitando estabelecer

medidas  eficazes  de  intervenção,  tratamento  e  prevenção  destes  agravos.  Objetivos:

Determinar aspectos psíquicos, epidemiológicos, bioquímicos e nutricionais dos pacientes

acometidos  por  transtornos  mentais  e/ou  dependentes  químicos  do  município  de

Divinópolis/MG;  fornecer  dados  para  a  pactuação  do  município  no  Plano  Diretor  da

Atenção Básica; desenvolver trabalho intensivo de educação para a saúde e promoção de

saúde. Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo de caráter descritivo , que será

realizado com pacientes que tenham prontuário ativo no Serviço de Referência em Saúde

Mental (SERSAM) do município de Divinópolis-MG. Os dados serão obtidos através de dois

questionários: um abordando questões sociodemográficas e clínicas dos participantes e

outro denominado ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screenig Test),

que permite  identificar  os  padrões de uso e  abuso de álcool  e  outras  drogas.  Haverá

também coleta de material biológico para análise bioquímica. Os dados serão analisados

por meio de estatística descritiva simples e os resultados analisados por professores de

diferentes  áreas  de  formação.  Resultados  esperados:  Avaliar  dados  antropométricos;

verificar  a  glicemia  de jejum;  identificar  perfil  lipídico;  determinar  padrões  de  pressão

arterial; analisar dados bioquímicos e fatores de risco da síndrome metabólica para facilitar

sua identificação nos portadores de transtornos psíquicos  e/ou dependentes químicos;

compreender  melhor  as  alterações  de  marcadores  bioquímicos  associadas  ao

desenvolvimento  da  doença  mental;  trabalhar  medidas  de  prevenção  com  palestras

educativas;  fornecer  dados  para  a  elaboração  de  políticas  públicas  em  saúde  para

Divinópolis, município pólo da região Centro-Oeste de Minas Gerais. Consideraçõe finais:

Estudos relacionados à epidemiologia, identificação, controle e prevenção dos transtornos

mentais  e  das  doenças  crônicas  não  transmissíveis  são  fundamentais  para  diminuir  os

gastos  públicos  e  evitar  que  esses  agravos  à  saúde  liderem  morbi-mortalidades  nas

estatísticas mundiais. Sendo assim, verifica-se a importância de desenvolver estudos neste

campo para que seja possível elaborar estratégias de controle e prevenção, melhorando a

qualidade de vida dos indivíduos portadores de transtornos psíquicos e/ou dependentes

químicos.

Modalidade: P



Temática: Prevenção

RELATO DE EXPERIÊNCIA: VISITA À FAZENDA DA ESPERANÇA

Marina Bavaresco (Universidade Federal de Alfenas), Caroline Freire Paulino 
(Universidade Federal de Alfenas), Dênis da Silva Moreira (Universidade Federal de 
Alfenas), Maiara Neves Barreto (Universidade Federal de Alfenas), Milara Barp 
(Universidade Federal de Alfenas), Sarah Salvador Pereira (Universidade Federal de 
Alfenas), Tamara Baitelo (Universidade Federal de Alfenas), Tamara Cristina Ramponi 
(Universidade Federal de Alfenas), Tarcila Cristina Rodrigues Cândido (Universidade 
Federal de Alfenas), Taynara Paola de Carvalho (Universidade Federal de Alfenas), Paulo 
Henrique Maia (Universidade Federal de Alfenas), Valéria Helena Salgado de Souza 
(Universidade Federal de Alfenas)

Palavras-chave: Abuso De Drogas; Prevenção; Visita

Introdução:  No Brasil,  o consumo de drogas vem aumentando, especialmente entre as

pessoas mais jovens, dentre as quais se incluem os estudantes universitários. Dessa forma

a universidade emerge como um campo favorável para aplicar ações preventivas ao uso

abusivo das substâncias ilícitas,  já que nesse ambiente, os jovens encontram liberdade,

distanciamento da família e contato com diferentes realidades. Assim, buscando ampliar o

conhecimento científico  e social  relacionado a  essa  temática  o Programa de Educação

Tutorial  (PET)-  Enfermagem desenvolveu um Ciclo de Seminários intitulado: “A droga e

suas interfaces”. Durante o planejamento para sua realização  averiguou-se a necessidade

dos componentes do grupo em realizar visitas em comunidades terapêuticas que abrigam

jovens  ex-dependentes  químicos,  para  uma  melhor  abordagem  dos  temas.  Objetivo:

Conhecer a realidade vivenciada por ex-usuários e, entender mais do assunto, adquirindo

autonomia para futura discussão. Método: O Relato de Experiência se refere à visita feita

na  Fazenda  da  Esperança,  localizada  em  Guaratinguetá-SP.  A  visita  se  deu  no  centro

masculino e feminino, que abrigam cerca de 130 internos e 90 internas, respectivamente.

Resultados: A Fazenda da Esperança acolhe pessoas com idade entre 15 e 45 anos que

desejam se libertar das drogas e do álcool, mas também aqueles que anseiam descobrir

suas vocações.  Para que continuem firmes em sua caminhada rumo ao retorno à vida, os

internos têm direito a moradia, alimentação e outras necessidades básicas. Acreditam que

a organização das casas provoca mudanças de valores, morais e princípios, pois se baseia

na  família.  Toda  a  convivência  é  apoiada  nas  Palavras  de  Deus  tirada  do  evangelho  e

também se sustenta no carisma da unidade de Chiara Lubich e no carisma da pobreza de

são Francisco de Assis. Essa oportunidade trouxe grande aprendizado para os integrantes

do PET-Enfermagem, pois permitiu conhecer a realidade de ex-usuários,  como iniciou o



abuso de drogas, suas dificuldades, medos, o que fazem para conseguir se recuperar e

como  é  o  seu  dia  dentro  da  fazenda.  Conclusão:  A  visita  à  Fazenda  da  Esperança  foi

avaliada  positivamente  por  todos  os  integrantes  do  grupo  PET-  Enfermagem,  pois

proporcionou um crescimento pessoal e profissional,  oferecendo maiores subsídios aos

acadêmicos  para  conduzirem  o  tema  nos  seminários.  Além  disso,  o  compromisso  dos

voluntários  na  atenção  aos  ex-usuários  e  a  fé  na  qual  os  internos  se  apoiam  para

conseguirem se recuperar serviram de motivação para os integrantes do grupo. 

Modalidade: P

Temática: Alcoolismo

ASSOCIAÇÃO ENTRE CONSUMO DE ÁLCOOL E VIOLÊNCIA ENTRE 
PARCEIROS ÍNTIMOS: UMA REVISÃO

Natália do Valle Ribeiro (Universidade Federal de Juiz de Fora), Sabrina Maura Pereira 
(Universidade Federal de Juiz de Fora)

Palavras-chave: Violência; Álcool; Aspectos Psicossociais; Políticas Públicas

A  violência  entre  parceiros  íntimos  pode  ser  compreendida  como  qualquer

comportamento,  numa relação íntima,  que cause danos físicos,  psicológicos ou sexuais

para aqueles na relação. Ela pode ser considerada um problema de saúde pública em todo

o mundo. A forma mais comum da violência de gênero contra a mulher é justamente a

perpetrada por parceiro íntimo. A violência praticada pelo parceiro ocorre em todos os

países e transcende os grupos sociais, econômicos, religiosos e culturais e independe do

desenvolvimento social, econômico, religioso, étnico ou cultural. A situação de violência

pode se agravar quando a mesma estiver relacionada com o consumo de álcool, pois a

droga pode ser um fator de risco para a agressão. Pode-se dizer que o álcool promove

alterações de comportamento ligadas à violência e quanto maior a frequência de uso do

álcool,  maiores as chances de que um ato violento venha a ser cometido.  Uma porção

importante dos incidentes de violência envolve consumo de álcool tanto pelo perpetrador

quanto pela vítima. O uso crônico do álcool é grave problema de saúde pública, pois está

ligado diretamente ao significativo aumento da violência e criminalidade e também causa

direta de morbidade e mortalidade na população em geral. O álcool tem um custo baixo,

fácil  acesso  e  grande  aceitabilidade  social,  por  isso  se  torna  uma  das  substâncias

psicoativas  mais  precocemente  consumidas  no  mundo.  Isso  resulta  no  aumento  de

consumidores jovens, contribuindo assim, para um aumento da mortalidade e maior risco



de  desenvolver  problemas  futuros  relacionados  ao  uso  abusivo.  É  comum  ocorrer

associação  do  álcool  com  outras  substâncias,  resultando  em  um  nível  elevado  de

agressividade e, portanto, gerando mais violência. A violência decorrente do uso do álcool

está  relacionada  principalmente  pelas  propriedades  psicoativas  da  substância.  Alguns

efeitos do uso nocivo e crônico do álcool  incluem distorção cognitiva e de percepção,

déficit de atenção, julgamento errado de uma situação, mudanças neuroquímicas, prejuízo

de  funcionamento  neuropsicológico  ou  associação  com  transtornos  de  personalidade.

Esses originam ou estimulam comportamentos violentos. Consequências não mortais da

violência  por  parceiros  incluem  efeitos  permanentes  na  autoestima  e  autoimagem,

principalmente  feminina,  deixando  a  vítima  com  menos  possibilidade  de  se  proteger,

menos segura do seu valor e mais propensas a aceitar a vitimização como sendo parte de

sua condição. A violência coaduna com o consumo de álcool, sendo este um fator de risco

tanto para agredido quanto para agressor. São iminentes as ações para a elaboração de

políticas públicas que enfoquem esse problema, com articulações entre sociedade e poder

público que vão além do apoio para a superação das consequências advindas da violência.

Tendo  em  vista  os  enormes  prejuízos  de  ordem  psicossocial,  e  mesmo  financeiras,

decorrentes,  fazem-se urgentes políticas amplas,  que previnam tanto os atos violentos

quanto o uso abusivo de álcool.

Modalidade: AP

Temática: Tabagismo

MELHORA NAS ESCOLHAS ALIMENTARES DE TABAGISTAS APÓS 
QUATRO MESES DE TRATAMENTO PARA CESSAÇÃO TABÁGICA

Isabela Alves Uba Salgado (Bolsista de Iniciação Científica BIC/PROPESQ. Departamento 
de Nutrição/ICB/ Universidade Federal de Juiz de Fora), Maíra Barros Louro (Bolsista de 
Iniciação Científica BIC/PROPESQ. Departamento de Nutrição/ICB/ Universidade Federal 
de Juiz de Fora), Juliana Leão (Residência Multiprofissional em Saúde do Adulto/ 
HU/UFJF), Letícia Vitoretti (Residência Multiprofissional em Saúde do Adulto/ HU/UFJF), 
Ana Lúcia Vargas (Assistente Social, membro da Equipe do Centro Interdisciplinar de 
Pesquisa e Intervenção em Tabagismo do HU/UFJF – CIPIT/HU/UFJF), Claudia Aparecida 
de Carvalho (Psicóloga colaboradora Técnica – CIPIT/HU/UFJF), Sheila Cristina Potente 
Dutra Luquetti (Departamento de Nutrição/ICB/ Universidade Federal de Juiz de Fora), 
Aline Silva de Aguiar Nemer (Departamento de Nutrição/ICB/ Universidade Federal de 
Juiz de Fora; membro da Equipe CIPIT/HU/UFJF)

Palavras-chave: Ingestão Alimentar; Tabagismo; Antropometria

Introdução:  Existem  diversas  barreiras  para  a  cessação  do  tabagismo,  sendo  o  ganho



ponderal  uma  das  principais  dificuldades  encontradas  pelos  fumantes.  A  nicotina

apresenta ação anoréxica, fazendo com que o indivíduo consuma porções menores e em

maiores intervalos de tempo. Outro fator envolvido é a normalização da taxa metabólica

basal,  que  se  encontra  aumentada  em  fumantes.  A  abstinência  tabágica  gera  a

recuperação do paladar e do olfato, aumentando a busca por alimentos, além do estresse,

da ansiedade e do hábito de levar algo a boca, ocasionando a gratificação oral. Objetivo:

Avaliar a ingestão alimentar de tabagistas no início e após quatro meses de tratamento

para cessação tabágica. Metodologia: Analisou-se o recordatório 24h no início e após 4

meses de tratamento de 28 pacientes do Centro Interdisciplinar de Pesquisa e Intervenção

em  Tabagismo  do  Hospital  Universitário  da  Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora  –

CIPIT/HU/UFJF. A qualidade do consumo alimentar foi avaliada pelo questionário “Como

está  a  sua  alimentação?”  (CESA/MS  –  ideal  ≥  43  pontos).  Realizou-se  a  avaliação

antropométrica  de  todos  os  pacientes  nestes  dois  momentos.  Todos  os  participantes

receberam orientações nutricionais durante o tratamento. Resultados: Homens (n=19) e

mulheres  (n=9)  apresentaram  excesso  de  peso  no  início  do  tratamento  (IMC  inicial:

Mulheres  29,39±6,93/Homens  27,21±2,72  kg/m2).  A  ingestão  calórica  inicial  foi  de  20

(mulheres) e 23 kcal/kg/dia (homens). O consumo calórico e o IMC não alteraram ao final

do  tratamento  (Mulheres  21,8kcal/kg/dia/Homens  23,7kcal/kg/dia/IMC  final:  Mulheres

31,1±6,6/Homens: 27,04±3,67 kg/m2; p>0,05). Não houve diferença na ingestão calórica e

IMC de fumantes (n=6) e abstinentes (n=22).  Houve melhora no consumo alimentar ao

final do tratamento (CESA inicial 34,1; final 37,4; p=0,02). Conclusão: Após quatro meses

de tratamento, não houve alteração significativa do consumo calórico e do IMC, mas houve

melhora nas escolhas alimentares. Foi importante a atuação do nutricionista no incentivo

ao consumo de alimentos  adequados a  evitar  o  ganho  de peso durante  a  abstinência

tabágica. É fundamental que esse profissional esteja inserido na equipe multidisciplinar e

adequadamente  treinado  para  a  abordagem  do  paciente  fumante,  aumentando  as

possibilidades de sucesso no rompimento do tabagismo.

Modalidade: AP

Temática: Tabagismo

O SERVIÇO DE TABAGISMO DO AMBULATÓRIO DE ADICTOLOGIA E 
DEPENDÊNCIAS QUÍMICAS DO HC-UFMG – DADOS PRELIMINARES

Patricia Maria da Silva Roggi (UFMG), Maíra Ferreira Nogueira da Gama (UFMG), Frederico



Garcia (UFMG), Valdir Campos (UFMG), Leandro Malloy Diniz (UFMG), Fernando Silva 
Neves (UFMG)

Palavras-chave: Tabagismo; Terapia Cognitivo-comportamental;  Terapia De Grupo

Introdução:  O  Programa  Nacional  de  Controle  do  Tabaco  tem  sido  executado  no

Ambulatório de Adictologia e Dependências Químicas do Hospital das Clínicas da UFMG e

visa o tratamento de pacientes tabagistas. O programa oferece tratamento farmacológico

e psicoterapêutico dos pacientes. A intervenção psicoterapêutica é realizada em sessões

de  grupo  e  tem  como  base  teórica  a  terapia  cognitivo-comportamental.  O  protocolo

utilizado foi proposto pelo INCA e oferece acompanhamento ao longo de 12 meses, os

quais  se  dividem  em  reuniões  semanais  e  em  sua  fase  de  manutenção  encontros

quinzenais e mensais. As sessões estruturadas ocorrem semanalmente em grupos de 10 a

15 pessoas, com duração de 90 minutos. Estas reuniões possuem quatro etapas a saber:

atenção individual,  estratégias e  informações,  revisão e discussão e por fim são dadas

orientações para a realização de tarefas em casa. Além de conter material informativo são

trabalhadas técnicas de prevenção de recaídas, treinamento de habilidades e técnicas de

solução de problemas e de manejo do estresse, além de psicoeducação. Norteadas por um

objetivo,  em  cada  sessão  são  distribuídas  apostilas  que  abordam  os  mesmos  temas

tratados  durante  a  reunião  do  grupo.  As  sessões  de  manutenção  tem  por  objetivo  a

revisão  dos  temas  abordados,  acolhimento  de  dúvidas  e  dificuldades  bem  como

orientações para essas questões. Objetivo: Avaliar qualitativamente fatores associados a

qualidade e satisfação dos pacientes que utilizam o serviço. Materiais e Métodos: Estudo

transversal, qualitativo, utilizando entrevistas focais e um questionário padronizado para

avaliação dos usuários atendidos pelo Programa Nacional de Controle do Tabaco. Serão

comparados  os  pacientes  que  concluíram  o  programa  e  os  que  o  descontinuaram.

Resultado: Foram realizadas 28 entrevistas através de contato telefônico. Foi observada

uma baixa taxa de aderência ao programa. Os participantes apontaram a necessidade de

maior atenção individualizada de modo a permitir a discussão de outros tópicos além do

tabagismo.  Também  indicaram  a  importância  de  acompanhamento  médico  mais

frequente.  Quanto  às  reuniões,  sugeriram  maior  tempo  de  duração  dos  grupos  de

tratamento.  Conclusão:  A  realização  das  entrevistas  foi  satisfatória  e  demonstrou  a

adequação  do  programa  às  necessidades  e  expectativas  dos  pacientes.  Porém  foi

identificada a necessidade de outras ações de modo a aumentar a eficácia do tratamento e

o crescimento do programa. 



Modalidade: AP

Temática: Alcoolismo

ASSOCIAÇÃO ENTRE CONSUMO DE ÁLCOOL E VIOLÊNCIA ENTRE 
PARCEIROS ÍNTIMOS: ANÁLISES PRELIMINARES DE UM 
LEVANTAMENTO DOMICILIAR NA CIDADE DE JUIZ DE FORA

Carla Ferreira de Paula Gebara (Universidade Federal de São Paulo), Fernanda Monteiro 
de Castro Bhona (Universidade Federal de Juiz de Fora), Jéssica Fagundes Nascimento 
Silva (Universidade Federal de Juiz de Fora), Nathálya Soares Ribeiro (Universidade 
Federal de Juiz de Fora), Júlia Custódio Carelli de Oliveira (Universidade Federal de Juiz 
de Fora), Sara Helena de Oliveira (Universidade Federal de Juiz de Fora), Thársia Girardi 
Carpanez (Universidade Federal de Juiz de Fora), Annahí Proba Fava (Universidade 
Federal de Juiz de Fora), Rafaela Russi Ervilha (Universidade Federal de Juiz de Fora), 
Laís Guedes Verçoza (Universidade Federal de Juiz de Fora), Stefani Aparecida Martins 
(Universidade Federal de Juiz de Fora), Paloma Luna Pereira (Universidade Federal de 
Juiz de Fora), Marcel de Toledo Vieira (Universidade Federal de Juiz de Fora), Cleusa 
Pinheiro Ferri (Universidade Federal de São Paulo), Lélio Moura Lourenço (Universidade 
Federal de Juiz de Fora), Ana Regina Noto (Universidade Federal de São Paulo).

Palavras-chave: Violência Entre Parceiros Íntimos; Violência Doméstica; Álcool; Mulheres; 
Levantamento Domiciliar

O consumo de álcool é apontado como um dos principais contribuintes para a ocorrência

da  VPI  (violência  entre  parceiros  íntimos),  porém  a  relação  entre  esses  fenômenos  é

complexa  e  ainda  existem  lacunas  de  informações  sobre  as  peculiaridades  dessa

associação,  principalmente  em  países  em  desenvolvimento.  Este  trabalho  apresenta

análises preliminares de um levantamento domiciliar que buscou investigar a associação

entre  violência  doméstica  e  consumo  de  álcool  em  uma  amostra  comunitária  de  905

mulheres adultas de Juiz de Fora–MG. Foram utilizados o AUDIT (Alcohol Use Disorders

Identification  Test)  e  a  CTS2  (Revised  Conflict  Tactics  Scale).  Para  este  estudo,  foram

incluídas 532 mulheres casadas/união estável, das quais 5.3% apresentaram consumo de

risco de álcool (AUDIT≥8). Foram realizadas regressões logísticas para testar a associação

entre o consumo de risco de álcool e a ocorrência de VPI, controlando-se as características

sociodemográficas.  As  prevalências  de  violência  tendo  a  mulher  como  agressora

indicaram: 15.5% de violência física, 55% de violência psicológica, 6.4% de violência sexual

e 6.1% de injúria. Os relatos da violência praticada pelos homens contra as parceiras foram

de: 13.2% de violência física, 52.1% de violência psicológica, 8.6% de violência sexual e

5.2%  de  injúria.  Considerando-se  a  mulher  como  agressora,  as  análises  indicaram

associação significativa entre o uso de risco de álcool e a prática de violência física (RC:



3.14  IC:1.26-7.79)  e  sexual  (RC:3.47  IC:1.14-10.61)  pela  mulher  contra  o  parceiro.

Verificou-se que mulheres que apresentaram uso de risco de álcool também tiveram mais

chance  de  serem  vítimas  de  violência  física  (RC:6.05  IC:  2.40-15.22)  e  injúria  (RC:4.65

IC:1.47-14.71) pelo parceiro. Os resultados encontrados sugerem que o consumo de álcool

feminino associa-se não só à vitimização, mas também à perpetração de diferentes tipos

de  VPI  e  podem  contribuir  para  o  desenvolvimento  de  estratégias  de  prevenção  e

tratamento direcionadas às mulheres e seus parceiros.

Modalidade: P

Temática: Alcoolismo

CONSUMO DE ÁLCOOL ENTRE UNIVERSITÁRIOS: DIFERENÇA ENTRE OS
GÊNEROS

Gisele Aparecida Fófano (Universidade Federal de Juiz de Fora), Elio Bittar Barbosa 
(Universidade Federal de Juiz de Fora), Karina dos Santos Ribeiro (Universidade Federal 
de Juiz de Fora), Yuri Heluany Martins (Universidade Federal de Juiz de Fora), Luiz 
Cláudio Ribeiro (Universidade Federal de Juiz de Fora), Mário Sérgio Ribeiro 
(Universidade Federal de Juiz de Fora)

Palavras-chave: Álcool; Universitários; Gênero.

Os universitários são considerados uma população de alto risco para o consumo de álcool,

tornando-se uma fonte de preocupação em muitos países. O consumo varia de acordo

com o gênero,  sendo consequencia dos papéis  distintos socioculturais  para cada sexo,

como  a  socialização  de  gênero  (a  aprendizagem  apropriada  de  acordo  com  a

conformidade  dos  traços  masculinos  e  femininos)  e  estratificação  (desigualdade  de

oportunidades econômicas, educacionais e sociais). O primeiro inquérito domiciliar sobre o

uso da substância no Brasil, mostrou que a faixa de idade em que os maiores percentuais

de  dependência  do  álcool  ocorrem  é  18-24  anos,  com  cerca  de  3  homens  para  cada

mulher. O estudo aconteceu no primeiro semestre do ano de 2009, onde todos os alunos

de  1°,  5°  e  9°  períodos  de todos  os  cursos  da  UFJF  foram  convidados  a  participar  da

pesquisa.  O  instrumento  da  investigação  foi  um  questionário  semi-estruturado,

auto-aplicável  e  anônimo  —  contendo  variáveis  demográficas;  socioeconômicos;  e

também  as  quatro  perguntas  que  compõem  o  questionário  CAGE,  utilizado  para

rastreamento do alcoolismo. As análises foram descritivas, bivariadas e teste qui-quadrado

de Pearson. Foram analisados um total de 2.171 questionários. Dentre o total, 957 eram

do sexo masculino e 1.214 do sexo feminino. Embora não significativo estatisticamente,



houve diferença no percentual de consumo de álcoo no mês nos blocos estudados entre o

sexo  feminino  (Ciências  Sociais  Aplicadas  =  80,2%)  e  masculino  (Ciências  da  Saúde  =

62,0%). O consumo aumentou linearmente em ambos os sexos conforme o passar dos

períodos (primeiro, quinto e nono) de forma estatisticamente significante. O instrumento

para rastreamento de possíveis alcoólicos, CAGE, foi posivito em 14,2% dos estudantes do

sexo  masculino  e  dentre  estes,  94,2%  consomem  álcool  no  mes.  Por  outro  lado,  as

estudantes apresentam um CAGE positivo de 8,1%, sendo que desse total 79,3% consume

álcool no mês. Dos 94,0% dos homens que se consideram felizes, 68,8% consomem álcool

mensalmente, e 95,7% das mulheres que se consideram felizes, 56,0% fazem uso no mês.

Como  esperado,  em  ambos  os  sexos,  estudantes  que  não  participam  de  atividades

estudantis apresentam um consumo mais elevado de alcoólicos no mês, 46,7% e 30,3%,

respectivamente para o masculino e feminino. A maioria dos estudantes são classificados

como tendo renda familiar de até 10 salários mínimos. Esta categoria foi a que registrou

maiores percentuais de consumo no mês de álcool no mes, tanto para o sexo masculino

(47,2%) quanto para o feminino (40,1%). Conclui-se que o uso-no-mês de álcool foi maior

no gênero masculino em todas as variáveis analisadas.

Modalidade: P

Temática: Substâncias Psicoativas

PRÁTICA DE ACADEMIA/MUSCULAÇÃO, ÁLCOOL E TABACO: QUAL A 
RELAÇÃO?

André Bedendo (UNIFESP), Ana Regina Noto (UNIFESP)

Palavras-chave: Ensino Médio; Estudantes; Álcool; Tabaco; Adolescentes

Introdução: A prática esportiva é frequentemente associada a comportamentos saudáveis.

No entanto quando observado o uso de álcool e tabaco estudos apontam uma possível

associação  de risco.  Entretanto,  em países  em desenvolvimento  ainda  existem  poucos

dados que permitem a compreensão sobre como se configura essa relação entre uso de

substâncias  e  a  prática  de  esportes.  Objetivo:  Estudar  a  relação  entre  a  prática  de

academia/musculação e o consumo de álcool e tabaco entre estudantes do ensino médio

das 27 capitais brasileiras. Métodos: O estudo é parte do VI Levantamento Nacional sobre

o Consumo de Drogas Psicotrópicas entre Estudantes do Ensino Fundamental e Médio das

Redes Pública e Privada de Ensino nas 27 Capitais Brasileiras – 2010. Os estudantes foram



acessados  através  de  um  questionário  de  autopreenchimento.  As  análises  estatísticas

incluíram 6.673 estudantes com idade entre 14 e 18 anos e que relataram a prática de

academia/musculação  como  a  principal  atividade  esportiva  praticada  no  último  mês.

Foram analisadas também a frequência e motivação para a prática através de testes qui

quadrado. O consumo de álcool, binge drinking e tabaco no último mês foram utilizados

como variáveis dependentes nos modelos de regressão logística. A idade e tipo de escola

(pública ou privada) foram usadas como ajustes nas regressões (Odds Ratios Ajustadas –

aOR). O nível mínimo de significância estatística adotado foi de 5%. Resultados: A prática

de  academia/musculação  foi  uma  das  mais  relatadas  por  estudantes  (16,1%  95%IC:

14,9-17,5).  O uso de álcool  no último mês foi  relatado por 49,3% (95%IC:  45,0-53,7) e

31,5% (95%IC: 27,4-36,0) relataram consumo em padrão binge. O uso de tabaco no último

mês foi relatado por 10,1% (95%IC: 7,9-12,9) dos estudantes. Comparados a não prática de

esporte, a prática de academia/musculação foi associada ao risco do uso de álcool (aOR=

2,1,  95%IC:  1,6-2,6) e  binge drinking (aOR= 2,0,  95%IC:  1,6-2,6).  Em relação ao uso de

tabaco, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas (aOR= 1.2, 95%IC:

0,9-1,6).  Quando  comparadas  ao  consumo  de  álcool  e  tabaco,  não  foram  observadas

diferenças  estatisticamente  significantes  em  relação  às  diferentes  frequências  e

motivações. Conclusão: A prática de academia/musculação não apresentou relação com o

uso  de  tabaco,  mas  foi  observada  uma  associação  com  o  consumo  de  álcool  no  mês

inclusive em padrão binge. Os resultados sugerem a relevância de ações preventivas para

o consumo arriscado de álcool entre frequentadores de academias.

Modalidade: AP

Temática: Prevenção

AVALIAÇÃO DE UM MODELO DE PREVENÇÃO AO ABUSO DE ÁLCOOL E 
OUTRAS DROGAS NO MUNICÍPIO DE CATAGUASES-MG

Tamires Jordão Laport (Universidade Federal de Juiz de Fora),Pedro Henrique Antunes 
da Costa (Universidade Federal de Juiz de Fora), Vinicius de Paula Menezes (Universidade
Federal de Juiz de Fora), Daniela Cristina Belchior Mota (Universidade Federal de Juiz de 
Fora), Telmo Mota Ronzani (Universidade Federal de Juiz de Fora)

Palavras-chave: Prevenção De Drogas; Atenção Primária À Saúde; Intervenção Breve

Na  sociedade  contemporânea,  dois  principais  posicionamentos  políticos  de

enfrentamento ao uso de drogas se exibem: o proibicionismo e a abordagem de redução



de  danos.   O  proibicionismo  persistiu  hegemônico  até  o  surgimento  do  discurso  da

redução de danos. Adstrito a mudanças ideológicas, iniciadas na década de 70, como o

movimento da promoção à saúde e a concepção do processo saúde-doença, repercutiram

na reorientação do modelo de atenção aos usuários. Novas demandas surgiram, como a

formação de profissionais para lidarem com esta nova perspectiva, não mais centrada no

modelo  biomédico,  mas  orientada  por  ações  de  prevenção  e  promoção  à  saúde.  O

presente projeto implementou práticas de prevenção, baseadas na Triagem e Intervenção

Breve, no município de Cataguases/MG. Através da capacitação de 138 profissionais, em

sua maioria,  da  Atenção Primária  à  Saúde (APS) e  da  rede socioassistencial.  O projeto

ocorreu em  quatro  etapas:  mapeamento  da  rede,  sensibilização  da  comunidade  local,

capacitação  dos  profissionais  e  acompanhamento  on-line  com  multiplicadores,

facilitadores no monitoramento de execução do projeto. Por meio de grupos focais foram

analisados a metodologia de implantação do projeto e os suportes e entraves da APS para

a realização das estratégias propostas. Os resultados em relação à metodologia do projeto

sugerem  que  o  trabalho  com  os  multiplicadores  e  a  articulação  da  rede  local  foram

fundamentais para o desenvolvimento do projeto, mas que sem o suporte da gestão local

sua efetiva  implantação pode ficar  comprometida.  Quanto aos problemas enfrentados

pela  estratégia  de  saúde  da  família,  persistem  as  dificuldades  como  sobrecarga  de

trabalho, ausência de engajamento dos médicos, modelo baseado no curativismo, falta de

suporte  da  gestão,  entre  outros,  que  ainda  permanecem  e  obstaculizam  o

desenvolvimento das ações preventivas de uma forma geral.

Modalidade: AP

Temática: Organização e avaliação de serviços

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CONSUMO DE 
DROGAS DE ABUSO NA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE

Jéssica Adrielle Teixeira Santos (Universidade de São Paulo), Maycon Rogério Seleghim 
(Universidade de São Paulo), Elton Brás Camargo Júnior (Universidade de São Paulo), 
Gabriela Pereira Vaster (Universidade de São Paulo), Carla Araujo Bastos Teixeira 
(Universidade de São Paulo)

Palavras-chave: Avaliação; Políticas Públicas De Saúde; Drogas De Abuso; Atenção Primária 
À Saúde.

Introdução: Diante do padrão contemporâneo de consumo de drogas de abuso no Brasil, a

intervenção  do  Ministério  da  Saúde,  se  concretizou  mediante  a  formulação  e



implementação de portarias e resoluções normativas, incluindo o documento A Política do

Ministério da Saúde para Atenção Integral A Usuários de Álcool e Outras Drogas, diretriz

principal  da  Saúde  Pública.  Apesar  da  existência  de  uma  ampla  rede  de  atenção,

documentos  oficiais  da  última década ratificam a  ênfase do provimento do cuidado e

atenção a saúde de usuários de álcool e outras drogas de abuso na atenção primária, por

ser  este  um passo fundamental  para  o  acesso  e  acolhimento desses  pacientes  e  suas

famílias. Objetivo: Avaliar a implantação de diretrizes para atenção integral a usuários de

álcool e outras drogas na Atenção Primária à Saúde de um município da Região Noroeste

do Paraná. Metodologia: Pesquisa avaliativa, desenvolvida por meio de um estudo de caso

único.  Como  padrão  para  orientar  o  processo  avaliativo  elegeu-se  as  diretrizes  do

documento da Política do Ministério da Saúde, a partir do qual elaborou se questionário

autoaplicável, com questões descritivas, obedecendo às diretrizes e os critérios avaliativos.

Os sujeitos  foram três  gestores  municipais  e  16  profissionais  de equipes de Saúde da

Família e de Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF. Como julgamento, preconizou-se

que  a  proporção  de  respostas  concordantes  com  as  diretrizes  do  documento

corresponderia  ao  grau  de  implantação  -  ação  implantada  (>80%),  implantação

insatisfatória  (40% a  79,9%)  e  implantação  crítica  (<  39,9%).  Resultado:  A  maioria  dos

profissionais era do sexo feminino (15 – 78,9%), com idade entre 30 a 49 anos (73,6%), e a

maioria tinha idade inferior a 29 anos com menos de cinco anos de tempo no cargo/função

(47,3%).  Os resultados da avaliação apontam que o grau de implantação das diretrizes

para enfrentamento do consumo de álcool e outras drogas de abuso na APS do município

em estudo foi  insatisfatório  (concordância  =  66,9%).  Para  os  gestores  municipais  e  os

profissionais  de saúde do NASF,  o grau de implantação foi  considerado aceitável,  com

percentuais  de  concordância  de  91,6%  e  80,5%  respectivamente.  Entretanto,  para  os

profissionais  de  saúde  das  equipes  de  ESF,  executores  diretos  do  cuidado  à  saúde  o

percentual  de concordância foi  de 60,4 %,  correspondendo a um grau de implantação

insatisfatório.  Considerações  finais:  Concluiu-se  que,  de  forma  global,  o  grau  de

implantação  das  diretrizes  avaliadas  foi  insatisfatório.  Os  resultados  apontam  a

necessidade de estudos ampliados, que possam subsidiar o aperfeiçoamento da atenção à

Saúde Mental no sistema local de saúde, e que possam analisar, entre outros aspectos, o

papel  dos  diferentes  equipamentos  de  saúde  que  compõem  a  rede  de  saúde,

considerando  que  a  atenção  integral  é  constituída  por  um  conjunto  de  dispositivos

intersetoriais, aperfeiçoando a atenção em Saúde Mental.



Modalidade: AP

Temática: Prevenção

ATENÇÃO À SAÚDE DE USUÁRIOS DE DROGAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
A SAÚDE

Jéssica Adrielle Teixeira Santos (Universidade de São Paulo), Maycon Rogério Seleghim 
(Universidade de São Paulo), Elton Brás Camargo Júnior (Universidade de São Paulo), 
Gabriela Pereira Vaster (Universidade de São Paulo), Carla Araujo Bastos Teixeira 
(Universidade de São Paulo)

Palavras-chave: Avaliação; Atenção Primária À Saúde; Abuso De Drogas.

Introdução:  A  Atenção  Primária  à  Saúde  representa  um  marco  referencial  para  a

organização dos serviços de saúde, e caracteriza-se como o primeiro nível de contato dos

indivíduos, da família e da comunidade com o sistema de saúde, para diversos tipos de

comorbidades, inclusive o abuso de álcool e outras drogas. Objetivo: Identificar os itens

facilitadores  e  as  principais  dificuldades  enfrentadas  por  profissionais  de  saúde  no

enfrentamento  do  uso  de  álcool  e  outras  drogas  na  atenção  primária  à  saúde.

Metodologia: Trata-se de um estudo de caso único conduzido em uma unidade básica de

saúde  localizada  na  região  Noroeste  do  Paraná.  Foram  utilizados  os  recursos

metodológicos de observação e entrevista com os profissionais da Estratégia de Saúde da

Família e do Núcleo de Apoio a Saúde da Família  da unidade (19 sujeitos). As entrevistas

foram conduzidas por uma questão norteadora, gravadas em meio digital,  transcritas e

analisadas por meio da técnica de Analise Temática. Foram adotadas como referencial as

diretrizes  do  documento  A  Política  do  Ministério  da  Saúde  Para  Atenção  Integral  a

Usuários de Álcool  e Outras Drogas. Resultado: Quanto às ações sistematizadas para a

promoção da saúde e prevenção de agravos, os profissionais de saúde desenvolvem três

projetos voltados à demanda programada: grupo de tabagismo, grupo de jovens e grupo

de  orientação,  para  detecção  e  intervenção  precoce  para  uso  abusivo  de  álcool,  este

ultimo com baixa adesão. Observou-se que as equipes da ESF, apesar de contarem com o

apoio  matricial  do  NASF,  ainda  enfrentam  muitas  dificuldades  em  desenvolver  ações

direcionadas ao abuso de drogas, cujo principal obstáculo é a falta de tempo. “[...]  nós

atendemos diversos tipos de grupo e o tempo é insuficiente para atender mais um grupo

específico,  ainda  mais  complicado”  (Médico  -  2).  Durante  a  observação,  foi  possível

verificar a presença diária de indivíduos que fazem uso de drogas de abuso transitando

pela unidade,  que freqüentemente são abordados pelos  profissionais.  Outra  forma de

vinculação ao serviço se dá por meio de comunicação direta pelos vizinhos ou durante as



visitas domiciliares. Entretanto, o maior obstáculo para continuidade do tratamento está

no deslocamento dos pacientes. “[...] e mesmo lá (Centro de Atenção Psicossocial – álcool

e drogas) os pacientes tem dificuldade, porque tem a distância entre sair do bairro aqui e ir

lá, eles não tem dinheiro.” (ACS – 3). Além disso, os serviços da Rede de Saúde Mental não

estão integralmente articulados a atenção primária a saúde. Os profissionais informaram

também receber capacitações generalistas, sem orientações para a prática. Conclusões: O

itens facilitador foi o (re)conhecimento do papel da UBS pela população. As dificuldades

foram: limitação de infraestrutura e de recursos humanos, a falta de instrumentalização

para planejamento e para a prática profissional nos cursos de capacitação, necessidade de

fortalecimento do trabalho em rede na atenção em saúde.

Modalidade: AP

Temática: Políticas Públicas

PERCEPÇÕES SOBRE A (RE)INSERÇÃO SOCIAL DOS USUÁRIOS DE 
DROGAS

Fernando Santana de Paiva (Universidade Federal de Juiz de Fora), Maira Leon Ferreira 
(Universidade Federal de Juiz de Fora), Maria Zilda Fernandes (Universidade Federal de 
Juiz de Fora), Selma César de Farias (Universidade Federal de Juiz de Fora), Telmo Mota 
Ronzani (Universidade Federal de Juiz de Fora)

Palavras-chave: Reinserção Social; Drogas; Políticas Públicas

Poucas pesquisas têm abordado o tema da Reinserção Social  dos usuários de álcool  e

outras  drogas.  Este  processo  configura-se  como  uma  das  principais  estratégias  do

Ministério da Saúde para as questões que envolvem usuários de drogas no Brasil.  Haja

vista  que  o  uso  de  substâncias  emerge  como  um  dos  principais  problemas  de  saúde

pública na atualidade, o presente artigo teve como objetivo compreender as percepções

dos  atores  sociais  inseridos  nas  políticas  da  saúde,  assistência  social  e  lideranças

comunitárias  acerca  do  processo  de  reinserção  social  dos  usuários.  Trata-se  de  uma

pesquisa de cunho qualitativo, onde foram realizadas doze entrevistas semi-estruturadas

com diferentes informantes- chave, inseridos em um território com elevados indicadores

de uso de drogas. Participaram da pesquisa os seguintes participantes: um médico, um

enfermeiro,  um  técnico  de  enfermagem,  dois  assistentes  sociais,  três  agentes

comunitários  de  saúde,  um  gestor  do  CRAS,  um  gestor  da  UAPS  e  dois  líderes

comunitários.  A  amostra  foi  intencional.  As  entrevistas  foram  gravadas,  transcritas  e

analisadas  através  da  Análise  de  Conteúdo.  A  partir  da  análise  emergiram  quatro



categorias  principais:  Percepção  da Reinserção  Social;  Estigma;  Família  e  Condições  de

trabalho.  Os resultados apontam para os desafios no processo de inserção efetiva dos

usuários  de  drogas  em  razão da  existência  de  uma  rede  assistencial  multisetorial,  um

profundo  processo  de  estigmatização  social;  a  naturalização  do  uso  de  drogas  e  do

“drogado”; a responsabilização da família,  além da sobrecarga de trabalho nas políticas

públicas. Os achados da presente pesquisa sinalizam para alguns desafios que necessitam

ser  enfrentados  tendo em vista  o processo de inserção  social  efetiva  dos  usuários  de

drogas. Conclui-se que o processo de (re)inserção social se apresenta como um horizonte

longínquo, uma vez que a lógica da individualização da questão do uso de drogas ainda

impera na atualidade. O que existe de fato é uma mera assistencialização e/ou conjunto de

ações que visem minorar as mazelas sociais, não havendo espaço para se problematizar a

temática do uso de drogas a partir de uma lógica do enfrentamento efetivo, mas sim a

partir de uma inclusão submetida a uma exclusão concomitante.

Modalidade: P

Temática: Prevenção

CICLO DE SEMINÁRIOS SOBRE DROGAS DO PET-ENFERMAGEM: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA

Caroline Freire Paulino (Universidade Federal de Alfenas), Paulo Henrique Maia 
(Universidade Federal de Alfenas), Valéria Helena Salgado de Souza (Universidade 
Federal de Alfenas), Luiz Fernando de Matos Xavier (Universidade Federal de Alfenas), 
Maiara Neves Barreto (Universidade Federal de Alfenas), Marina Bavaresco (Universidade
Federal de Alfenas), Milara Barp (Universidade Federal de Alfenas), Tamara Cristina 
Baitelo (Universidade Federal de Alfenas), Tarcila Cristina Rodrigues Cândido 
(Universidade Federal de Alfenas), Thaynara Paola de Carvalho (Universidade Federal de 
Alfenas), Sarah Salvador Pereira (Universidade Federal de Alfenas), Denis da Silva 
Moreira (Universidade Federal de Alfenas)

Palavras-chave: Drogas; Universidade; Prevenção

O uso de drogas geralmente inicia-se em idades precoces podendo-se estender por toda a

vida e afetar o desenvolvimento e o ajustamento físico, mental e social do usuário. No

Brasil,  o  consumo  de  drogas  vem  aumentando,  especialmente  entre  os  mais  jovens,

inclusive entre os universitários. É importante ressaltar que a universidade é um campo

favorável  para  aplicar  ações  preventivas  a  esse  uso abusivo,  já  que nesse  ambiente,  a

maioria dos acadêmicos encontra liberdade, ausência de família e contato com diferentes

realidades. O objetivo era contribuir  para o conhecimento dos participantes acerca dos



constituintes  das  drogas,  do  contexto  de  uso,  do  mecanismo  de  ação,  dos  efeitos

neurobiológicos, da síndrome de abstinência, da dependência e do tratamento. O método

utilizado é o relato de experiência que refere-se a atividade desenvolvida pelo Programa

de Educação Tutorial (PET) do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Alfenas.

O Ciclo de Seminários cujo tema era “As drogas e suas Interfaces”, foi coordenado pelo

tutor Prof. Dr. Denis da Silva Moreira. A ideia de criar o Ciclo de Seminários surgiu a partir

de um projeto temático “Caminho, Liberdade e Vida: vida sem drogas”, desenvolvido pelo

grupo PET. Primeiramente, foi realizado uma revisão da literatura acerca da temática e

visitas  em  comunidades  terapêuticas  (Fazenda  da  Esperança  e  Casa  Aliança  de

Misericórdia) afim de conhecer a realidade vivenciada por ex-usuários e, entender mais do

assunto, adquirindo autonomia para futura discussão. Os temas discutidos foram: “Tabaco:

apague essa ideia!”, “Álcool: Eu só vou beber mais hoje, amanhã eu vou parar!’”, “Roda de

fumo: uso da maconha”, “Moderna e descolada: Anfetamina, a droga da balada!”, “L.S.D.: A

‘viagem’ psicodélica”, “Dê um tiro e fique ligado: a cocaína te deixa pirado!”, “Heroína: a

rainha  das  drogas”.  Entre  as  atividades  do  primeiro  dia  de seminário,  os  participantes

assistiram a uma paródia musical sobre o tema, elaborada e interpretada pelos alunos; a

apresentação  de  um  vídeo  sobre  as  interfaces  da  consequência  do  uso  das  drogas  e

apresentação sobre políticas  públicas relacionadas ao tema.  O evento contou com um

grande número de participantes,  os quais reafirmaram a relevância do tema dentro da

comunidade acadêmica e avaliaram o evento de forma positiva.. O ciclo de seminários do

PET-Enfermagem  surtiu   favoreceu  o  acréscimo  de  experiência  e  o  encontro  de

perspectivas diversas aos petianos e proporcionou importantes momentos de reflexão e

de aprendizado aos participantes acerca da temática abordada.

Modalidade: P

Temática: Substâncias Psicoativas

O USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NO AMBIENTE DE TRABALHO: 
REVISÃO SISTEMÁTICA

Maira Leon Ferreira (Universidade Federal de Juiz de Fora), Laisa Marcorela Andreoli 
Sartes (Universidade Federal de Juiz de Fora)

Palavras-chave: Uso De Drogas; Ambiente De Trabalho; Intervenções; Prevenção

Introdução:  O  uso  de  substâncias  configura-se  como  um  dos  principais  problemas  de

saúde  no  ambiente  de  trabalho.  O  consumo  de  drogas  gera  consequências  como



absenteísmo, baixa produtividade, aumento de custos para empregados e empregadores,

piora  na  saúde  do  indivíduo  e  elevação  nas  taxas  de  acidentes  de  trabalho.  Objetivo:

Realizar uma revisão sistemática de artigos científicos sobre as intervenções realizadas no

ambiente de trabalho para o uso de drogas. Métodos: Os artigos foram pesquisados em

seis bancos de dados:  Medline (PUBMED),  PsychINFO, Web of Science,  Lilacs,  PEPSIC e

Scielo, abrangendo os artigos publicados no período entre janeiro de 2002 até dezembro

de 2012. Os descritores variaram de acordo com o controle de vocabulário de cada base

de dados. Foram critérios de inclusão: revisões, revisões sistemáticas e artigos empíricos

que estivessem nas línguas inglesa, espanhola e portuguesa. Também foram considerados

os artigos que mencionaram no título e nos resumos o nome das drogas propriamente

ditas. Foram critérios de não inclusão as teses e dissertações, livros e capítulo de livros, e

estudos em que a palavra “trabalho” não se referia ao ambiente de trabalho e ao ato de

laborar.  Também foram excluídos os trabalhos publicados nos idiomas que não eram o

inglês, o espanhol e o português. Resultados: Após a aplicação dos critérios de inclusão e

de não inclusão foram encontrados 97 artigos, que foram analisados por seus indicadores

bibliométricos. Logo após foram selecionados dez artigos que se tratavam de intervenções

realizadas no ambiente de trabalho para o uso de álcool e outras drogas. O intuito de

aprofundar nas intervenções por meio de uma análise de conteúdo foi averiguar o que

tem  sido  feito  pelas  organizações  no  ambiente  de  trabalho  e  quais  intervenções

forneceram resultados mais efetivos nesta área. Todos os artigos da revisão sistemática

tiveram falhas metodológicas. Os resultados da análise dos artigos apontaram que o tema

de Prevenção apareceu com mais freqüência quando se tratava de intervenções realizadas

no ambiente de trabalho. Como resultado da pesquisa a Intervenção Breve e o Programa

de Pares mostraram-se como programas que forneceram resultados positivos no contexto

laboral. Conclusão: Constata-se que ainda não foram encontrados estudos que relatem a

eficácia de Intervenções no contexto de trabalho brasileiro na área de álcool  e outras

drogas, indicando a necessidade de novas frentes de pesquisa no Brasil. Conclui-se que o

conjunto de estudos avaliados, mesmo em outros países, ainda é insuficiente de evidências

científicas  e  demandam  mais  estudos  que  busquem  investigar  a  validade  destas

intervenções e sua aplicabilidade no contexto de trabalho.

Modalidade: AP

Temática: Adolescentes



ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DOS ESTILOS PARENTAIS E DO 
CONSUMO PARENTAL PARA O BEBER PESADO EPISÓDICO EM 
ADOLESCENTES

Carla Regina Zuquetto (Universidade Federal de São Paulo), Tatiana Castro Amato  
(Universidade Federal de São Paulo), Emérita S. Opaleye  (Universidade Federal de São 
Paulo), Cleusa P Ferri  (Universidade Federal de São Paulo), Ana Regina Noto  
(Universidade Federal de São Paulo)

Palavras-chave: Adolescente; Uso De Álcool; Beber Pesado Episódico; Comportamento 
Parental; Estilos Parentais

Objetivos:  Avaliar  a  associação  entre  consume de álcool,  embriaguez  dos pais  e  estilo

parental  entre adolescentes brasileiros.  Estimar a contribuição da embriaguez parental

percebida  e  do  estilo  parental  não-autoritativo  para  a  prevalência  de  beber  pesado

episódico. Método: Foram usados dados do VI Levantamento Nacional sobre o Consumo

de  Drogas  Psicotrópicas  entre  Estudantes  do Ensino  Fundamental  e  Médio  das  Redes

Pública e Privada de ensino nas 27 capitais brasileiras, conduzido pelo CEBRID. A amostra,

representativa das 27 capitais brasileiras, é composta por 17297 adolescentes. Utilizamos

regressões logísticas multinomiais para estimar a associação entre consumo de álcool no

ano, estilos parentais e embriaguez dos pais. Também calculamos Frações de Prevalência

Atribuíveis (Population Attributable Prevalence Fractions - PAPF) para estilos parentais não

autoritativos  e  embriaguez  dos  pais  percebida  pelos  adolescents.  Resultados:  Estilos

parentais não autoritativos estão associados com beber pesado episódico (OR: 2,44; 95%

CI: 2,09 – 2,85). A embriaguez dos pais também está associada (OR: 1,91; 95%CI: 1,54 –

2,36). De acordo com as Frações de Prevalência Atribuíveis (PAPF), estilos parentais não

autoritativos  contribuem mais  para  o  beber  pesado  episódico dos adolescentes que a

embriaguez  dos pais  (PAPF:  26,1%;  95%CI:  20,9  –  31,0).  Conclusões:  O  estilo  parental

autoritativo  parece  ter  um  efeito  mais  importante  que  os  modelos  parentais  de

embriaguez no que tange ao beber pesado episódico dos adolescente.

Modalidade: P

Temática: Alcoolismo

CONSUMO DE ÁLCOOL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇAS: 
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Fernanda Monteiro de Castro Bhona (Universidade Federal de Juiz de Fora), Carla 
Ferreira de Paula Gebara (Universidade Federal de São Paulo), Jéssica Fagundes 



Nascimento Silva (Universidade Federal de Juiz de Fora), Rafaela Russi Ervilha 
(Universidade Federal de Juiz de Fora), Laís Guedes Verçoza (Universidade Federal de 
Juiz de Fora), Lélio Moura Lourenço (Universidade Federal de Juiz de Fora), Ana Regina 
Noto (Universidade Federal de São Paulo)

Palavras-chave: Consumo De Álcool; Violência Doméstica Contra Crianças; Abuso Infantil

A noção de violência doméstica pode envolver crianças, adolescentes, adultos, idosos, de

ambos os  sexos.  Contudo,  as  crianças são as  vítimas mais  vulneráveis  neste âmbito.  O

abuso de álcool é considerado fator de risco para o maltrato infantil. Além disso, ser vítima

de  violência  na  infância  também  aumenta  o  risco  de  problemas  posteriores  com  o

consumo de álcool. Este trabalho teve como objetivo analisar como a literatura científica

aborda o tema consumo de álcool  associado à violência doméstica contra crianças.  Foi

realizada uma revisão sistemática da literatura através de busca eletrônica nas bases de

dados Web of Science, Pubmed, Redalyc e Psycinfo. Pesquisou-se os termos: "domestic

violence"  AND  ("child  abuse"  OR  "child  maltreatment")  AND  “alcohol”.  Dentre  os  229

trabalhos identificados inicialmente foram excluídos: a)  trabalhos em duplicidade; b) os

que não eram artigos com relatos de pesquisa empírica, tais como: proceeding papers,

dissertações, teses, capítulos de livros e revisões de literatura; c) os que não abordavam o

consumo  de  álcool  de  forma  independente  do  consumo  de  outras  drogas;  d)  os  que

tratavam  da  violência  de  forma  geral,  não  especificando  a  violência  doméstica  contra

crianças. Após essa etapa restaram 39 artigos, os quais foram lidos e, através da análise de

conteúdo, organizados nas seguintes categorias: país onde foi realizado o estudo, ano de

publicação, revistas e autores que publicaram sobre o assunto, metodologia utilizada nos

estudos,  tipos  de  violência  abordados  e  instrumentos  utilizados  para  verificação  do

consumo  de  álcool.  A  maior  parte  dos  estudos  (19)  foi  realizada  nos  Estados  Unidos,

seguido de Brasil, Inglaterra e México (3 estudos em cada país). Observou-se crescimento

das publicações abordando a temática: no ano 2012, houve 4 publicações; em 2001, 2003,

2009 e 2010 a produção foi de 3 artigos. Os periódicos que mais publicaram foram: Child

Abuse & Neglect (8), Jounal of Family Violence (4). Em relação à autoria, Anda R.F. publicou

3 trabalhos, e  Brown, D. W.; Caetano, R.; Draijer, N. ; Dube, S.R. ; Felitti, V.J.; Langeland, W.;

e Van Den Brink, W. publicaram cada um 2 estudos. Predominou na amostra a metodologia

transversal e quantitativa de pesquisa (20).  A violência física foi a mais investigada nos

estudos (37),  seguida pela violência psicológica (23),  sexual (20) e negligência (11).   Os

instrumentos para medir  o consumo de álcool  mais  usados foram o CAGE -  Cut-down,

Annoyed, Guilty and Eyeopener (3 publicações), o CAST - Children of Alcoholics Screening



Test, a escala CIDI - Composite International Diagnostic Interview, e o AUDIT – Alcohol  Use

Disorders Identification Test (usados em 2 publicações cada). Vinte e quatro estudos não

utilizaram medições padronizadas para fazer referência ao consumo de álcool, dificultando

a generalização e comparação dos achados desses trabalhos, aspectos fundamentais para

se concluir acerca das possíveis relações de causalidade entre os fenômenos.

Modalidade: AP

Temática: Políticas Públicas

SÓ SEI QUE NADA SEI: UMA REVISÃO DE LITERATURA E DE MÍDIA 
BRASILEIRAS SOBRE AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

Pedrita Reis Vargas Paulino (Universidade Federal de Juiz de Fora), Rodrigo Soares de 
Almeida (Universidade Federal de Juiz de Fora), Cláudia Helena Cerqueira Mármora 
(Universidade Federal de Juiz de Fora)

Palavras-chave: Comunidades Terapêuticas; Álcool E Outras Drogas; Mídia; Políticas 
Públicas

Introdução: As Comunidades Terapêuticas (CTs) como modelo de tratamento para pessoas

com  dependência  de  álcool  e  outras  drogas  não  são  novidades  em  nenhum  lugar  do

mundo.  No  Brasil  elas  tem  ganhado  muita  visibilidade  principalmente  após  as  novas

iniciativas  do  governo,  bem  como  a  flexibilização  da  Anvisa  quanto  às  suas  regras  de

funcionamento.  Muitas  são  as  matérias  sobre  CTs  divulgadas  nas  mídias  brasileiras.

Entretanto  poucas  são  publicações  de  cunho  científico,  mesmo  que  venham  sendo

consideradas um dos principais modelos de tratamento para pessoas com dependência de

álcool  e  outras  drogas.  O  que  de  fato  sabemos  sobre  as  CTs?  Qual  o  conteúdo  e  a

quantidade de informação trazidos pelas mídias sobre as CTs. Objetivo/Método: Com o

objetivo de conhecer as publicações científicas e midiáticas que abordam essa temática no

Brasil, realizou-se uma revisão da literatura nas bases Scielo, Web of Science, Psycinfo e

Pubmed,  bem como uma revisão de matérias publicadas em um jornal  online de cada

estado da região sudeste (Estado de Minas, Folha de São Paulo, O Globo e Gazeta Online).

Resultados:  A  pesquisa  abrangeu  o  período  total  de  anos,  desde  a  data  da  primeira

publicação encontrada sobre o tema até fevereiro de 2013. Foram analisados seis artigos

científicos e 90 matérias que traziam alguma concepção sobre o trabalho realizado pelas

CTs para usuários de álcool. Quanto ao surgimento das CTs não houve muita divergência: o

lugar  deixado  vago  pelas  políticas  públicas  de  álcool  e  drogas  é  destacado  a  todo  o

momento. Apenas 67% dos artigos e 40% das matérias tinham um conceito/visão mais



definido sobre as CTs.  Destes,  aproximadamente 67% das matérias e  75% dos artigos

trazem a visão de centros complementares ao tratamento do sistema de saúde, destacam

o tratamento a partir do tripé disciplina, trabalho e espiritualidade, que recorrem à terapia

de grupo e à não utilização de medicamento. Em oposição, trazendo a visão principal de

que  esses  estabelecimentos  seriam  “verdadeiros  manicômios  contemporâneos"

entendidos como lugar de isolamento estão outros 33% das matérias. Quanto aos artigos,

apenas um (25%) trouxe uma preocupação com a abordagem jurídico-moral realizada nas

CTs, no qual não são discutidas estratégias de redução de danos e qualquer retomada do

uso  é  considerada  um  fracasso.  Considerações:  Diferente  do  esperado,  e  talvez  por

estarmos diante da grande problematização que surge no Conselho Federal de Psicologia,

as visões sobre CTs foram mais positivas do que negativas. Contudo, e apesar da grande

visibilidade, há ainda muito preconceito em relação a essa modalidade de tratamento que

cresce e se difunde cada vez mais como resposta à escassez de políticas públicas. Há uma

preocupação válida, quanto à metodologia de tratamento, de averiguar se o isolamento

do mundo “real” não pode ocasionar, no momento de saída da CT, uma recaída devida à

desadaptação  social.  Porém,  quando  os  princípios  de  recuperação,  de  resgate  da

cidadania,  de  reabilitação  física  e  psicológica  e  de  reinserção  social  são  corretamente

aplicados,  os tratamentos realizados apresentam resultados positivos e importantes de

serem ressaltados.

Modalidade: AP

Temática: Adolescentes

FATORES ASSOCIADOS AO USO NÃO PRESCRITO DE 
TRANQUILIZANTES ENTRE ESTUDANTES BRASILEIROS

Emérita S. Opaleye (UNIFESP), Danilo P. Locatelil (UNIFESP), Tatiana C. Amato (UNIFESP), 
Cleusa P. Ferri (UNIFESP, Kings College), Ana R. Noto (UNIFESP)

Palavras-chave: Adolescente; Uso Não Prescrito; Tranquilizante

Introdução: O uso não prescrito de tranquilizantes entre adolescentes tem aumentado nos

recentes  anos  e  tem  sido  causa  de  preocupação  no  mundo  todo.  O  Brasil  é  o  maior

mercado para a indústria farmacêutica na América do Sul, onde os tranquilizantes estão

entre  os medicamentos mais  prescritos.  A  avaliação dos fatores  associados a este  uso

pode prover subsídios para o estabelecimento de novas políticas de controle, bem como



ações  preventivas.  Objetivo:  Identificar  os  fatores  associados  ao  uso  não  prescrito  de

tranquilizantes  por  estudantes  das  27  capitais  brasileiras.  Método:  Uma  amostra

probabilística de 47.979 de estudantes participantes do VI Levantamento Nacional entre

Estudantes do CEBRID respondeu a um questionário de autopreenchimento. Regressões

logísticas foram utilizadas para a identificação dos fatores associados ao uso, utilizando-se

como independentes, variáveis sociodemográficas (idade, gênero, tipo de escola, classe

socioeconômica e Região), indicadores de acesso (uso por familiar ou amigo e prescrição

médica anterior) e percepção de risco ao uso do medicamento. Resultados: O uso na vida

de  tranquilizante  foi  relatado  por  3,2%  (IC95%:  2,9-3,6%)  dos  estudantes  de  ensino

fundamental e por 5% (IC95%: 4,6-5,5%) dos estudantes de ensino médio. Do total de

estudantes que relataram uso na vida, 66% fizeram uso no ano e 34% disseram ter feito

uso  no  mês.  Entre  os  estudantes  de  ensino  fundamental,  a  idade  (OR:  1,17,  IC95%:

1,13-1,21), ser do gênero feminino (OR: 2,09, IC: 1,84-2,38), frequentar escola privada (OR:

1,61, IC95%: 1,37-1,89), pertencer à classe média (OR: 1,54, IC95%: 1,30-1,82) e alta (OR:

2,13. IC95%: 1,72-2,65) e morar na Região Sul do país (OR: 1,34, IC95%: 1,13-1,60) foram

fatores associados ao uso na vida. Entre os estudantes de ensino médio, além dos fatores

sociodemográficos citados anteriormente, o uso por parte de um familiar ou amigo (OR:

4,40,  IC95%:  3,61-5,38),  o  fato  de  já  ter  recebido  prescrição  médica  anteriormente

(OR:5,79, IC95%: 4,21-7,98) e ter uma baixa percepção de risco relativa ao medicamento

(OR: 1,61, IC95%: 1,14-2,27) também foram considerados fatores associados ao uso na

vida.  Conclusão:  Uma  proporção  substancial  de  adolescentes  brasileiros  faz  uso  não

prescrito  de  tranquilizantes.  O acesso  ao  medicamento  (prescrição  anterior  e  uso  por

parte  de  familiar)  se  mostra  como  o  fator  mais  associado  ao  uso  não  prescrito  de

tranquilizantes. Os riscos decorrentes do uso de tranquilizantes sem prescrição médica

devem  ser  abordados  em  fases  iniciais  de  programas  preventivos  sobre  drogas.  A

abordagem com a família e a orientação médica na prescrição do medicamento também

são pontos chaves para o trabalho preventivo. Agradecimento: CEBRID - Centro Brasileiro

de Informações sobre Drogas Psicotrópicas e CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento

de Pessoal de Nível Superior. 

Modalidade: AP

Temática: Alcoolismo



CONSUMO DE ÁLCOOL POR PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA

Daiane Gonçalves de Oliveira, Saulo Almas, Lidiane Castro Duarte, Sheila Cristina Potente
Dutra Luqueti, Renata Maria Souza Oliveira e Silva (Universidade Federal de Juiz de 
Fora), Renato Moreira Nunes (Universidade Federal de Juiz de Fora), Alina Silva de Aguiar
Nemer (Universidade Federal de Juiz de Fora)

Palavras-chave: Nutrição; Atividade Física; Álcool 

Introdução: O álcool é a única droga psicoativa que fornece calorias (7,1 kcal/g) e altera

vias  metabólicas,  incluindo  a  oxidação  lipídica.  O consumo de  bebidas  alcoólicas  pode

favorecer o acúmulo de gorduras na área abdominal; interferir na absorção de macro e

micronutrientes importantes para o aumento de massa muscular; causar desidratação por

estimular a diurese; diminuir a glicemia; elevar a concentração sérica de cortisol e diminuir

os níveis de testosterona. Além disso, o consumo abusivo de álcool também compromete

a força, a potência e a endurance muscular. Não há na literatura informações sobre o perfil

de consumo de álcool entre praticantes de atividade física. Objetivo: avaliar o consumo de

álcool por praticantes de atividade física associando com a antropometria e a intensidade

do treino. Métodos: Indivíduos praticantes de atividade física, por no mínimo 6 meses, em

academias de ginásticas de Juiz de Fora- MG, com idade entre 20 e 40 anos, de ambos os

sexos foram convidados para participarem do estudo. O projeto foi aprovado pelo Comitê

de Ética da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAAE: 0320.0.180.000-11). As variáveis

antropométricas  analisadas  foram massa  corporal  e  estatura  (para  o  cálculo  do Índice

Massa Corporal -IMC); circunferência muscular do braço (CMB) circunferência da cintura

(CC)  e  pregas  cutâneas  tricipital,  bicipital,  subescapular   e  supra-ilíaca  para  estimar  o

percentual  de  gordura  corporal  (%GC)  pelo  somatório  das  pregas  cutâneas.  Foi

questionada a intensidade do treino dos participantes e aplicamos o AUDIT para identificar

o consumo de risco de álcool. Consideramos o valor maior ou igual a 8 pontos como risco

de  consumo  prejudicial  de  bebida  alcoólica.  Resultados:  Participaram  do  estudo  29

homens  e  14  mulheres,  com  idade  média  igual  a  28,56  ±  6,74  anos.  Destes,  37,8%

apresentaram  risco de consumo prejudicial  de  bebida  alcoólica.  Não  houve associação

entre o risco de consumo prejudicial de bebida alcoólica com IMC, %GC, CMB e CC nem

diferença de consumo entre os sexos. Entretanto, houve diferença para a classificação do

AUDIT (risco x ausência de risco de consumo prejudicial de bebida alcoólica) quando se

compararam os grupos que realizavam exercícios de intensidade leve a moderada com os

que faziam exercícios de alta intensidade. Houve mais participantes com AUDIT < 8 pontos

entre os que faziam treino intenso (75% - χ2 = 4,260, p<0,05).  Conclusão: O consumo de



bebidas  alcoólicas  não  mostrou  associação  com  os  parâmetros  antropométricos  de

praticantes de atividade física. Entretanto, este consumo foi menor entre os que faziam

atividade  física  intensa,  provavelmente  pela  maior  preocupação  com  o  resultado  do

exercício físico. 

Modalidade: P

Temática: Alcoolismo

AS HEPATITES VIRAIS E SUA RELAÇÃO COM O ABUSO DE ÁLCOOL E 
DROGAS ILÍCITAS

Amanda Alves dos Reis (Universidade Federal São João Del- Rei), Cinthia Feliciano D' 
Assunção (Universidade Federal São João Del- Rei), Brener Santos Silva (Universidade 
Federal São João Del- Rei), Jessica Silva Cézar (Universidade Federal São João Del- Rei), 
Josenira de Freitas Rodrigues (Universidade Federal São João Del- Rei), Mariana de Faria 
(Universidade Federal São João Del- Rei),  Marciel Naves Carvalho (Universidade Federal 
São João Del- Rei), Priscila Carvalho Rodrigues de Sousa (Universidade Federal São João 
Del- Rei), Vanessa Faria Cortes ( Universidade Federal São João Del- Rei), Ângela Mendes 
Taveira (Universidade Federal São João Del- Rei).

Palavras-chave: Hepatites, Alcoolismo, Drogas Ilícitas

Intrdução:  Hepatite  é  a  inflamação  do fígado que pode ser  causada por  vírus,  uso de

alguns  remédios,  álcool  e  outras  drogas,  além  de  doenças  autoimunes,  metabólicas  e

genéticas. No Brasil, as hepatites virais mais comuns são as causadas pelos vírus A, B e C.

Milhões de pessoas no Brasil  são portadoras dos vírus B ou C e não sabem e, por isso,

correm o risco da doença cronificar e causarem danos mais graves ao fígado, como cirrose

e  câncer.  A  distribuição  das  hepatites  virais  é  universal,  sendo  que,  a  magnitude  dos

diferentes tipos varia  de região para região.   Para fins de vigilância epidemiológica,  as

hepatites podem ser agrupadas de acordo com a maneira preferencial de transmissão,

sendo elas: fecal-oral (vírus A e E) e parenteral (vírus B,C,D); mas são, pelo menos, sete os

tipos de vírus que já foram caracterizados: A, B, C, D, E, G e TT, que têm em comum o

hepatotropismo.  Objetivos:  Neste  trabalho  observamos  que  existe  uma  relação  forte

entre o uso de drogas injetáveis e a ocorrência de hepatites virais, entretanto, pouco se

encontrou  sobre  a  relação  de  hepatites  virais  com  o  abuso  de  álcool,  condição  que

também  facilita  a  infecção  pelo  vírus.  Método:  Trata-se  de  um  estudo  de  revisão  de

literatura narrativa acerca da abordagem do tema Hepatites Virais em usuário de álcool e

outras drogas ilícitas. Resultados: Após as associações de descritores, foram encontrados

no Medline,  147 trabalhos  realizados em humanos nos últimos cinco anos.  Destes,  45



artigos estavam disponíveis integralmente, porém, apenas 11 atendiam aos critérios de

inclusão.  Nota-se  que,  em  2001  observou-se  um  aumento  discreto  do  número  de

publicações,  com  queda  relativa  em  2012.  Dos  12  artigos  selecionados,  07  avaliavam

exclusivamente o uso de drogas injetáveis, 04 artigos discutiam o assunto incluindo o uso

de  cocaína  e  também  do  álcool  e  apenas  01  artigo  discutia  o  uso  de  opióides,  mas,

também este, focava no uso de drogas injetáveis. Usuários de drogas em geral, inclusive

alcoolistas, são mais vulneráveis à infecção por conta das situações higiênicas precárias a

que  muitos  se  submetem,  devido  à  drogadicção.  Conclusão:  Percebeu-se  com  este

trabalho  que,  realmente,  há  uma  relação  extremamente  significativa  entre  o  uso  de

drogas injetáveis e a incidência da infecção pelo vírus da hepatite. Entretanto, é de suma

importância  que  seja  dada  atenção  aos  grupos  de  risco  para  infecção  pelo  vírus  da

hepatite. Grande exemplo disso é que nesta pesquisa não se encontrou nenhum estudo

que avaliasse a prevalência de Hepatites Virais no grupo dos usuários de álcool apenas.

Deste modo, concluímos que é necessária a realização de estudos sobre a prevalência de

hepatites  virais  em  grupos  de  risco  específicos.  Dentro  deste  contexto,  o  enfermeiro

constitui  peça  fundamental  para  a  definição de  estratégias  que minimizem o  risco  de

infecção pelo vírus e também a cronificação da doença. 

Modalidade: AP

Temática: Tratamento

PSICOLOGIA SOCIAL, DEPENDÊNCIA E TRATAMENTO DE 
TRANSTORNOS DECORENTES DO USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS: 
POSSIBILIDADES DE ARTICULAÇÃO

Andréa Cabral Rios (Universidade Federal de São João del-Rei), Marcos Vieira-Silva 
(Universidade Federal de São João del-Rei), Marília Novais da Mata Machado 
(Universidade Federal de São João del-Rei)

Palavras-chave: Dependência De Substâncias; Psicologia Social; Psicossocial; Tratamento

Diante da proliferação dos serviços de atendimento a usuários de drogas,  observamos

uma  grande  diversidade  de  serviços  auto-denominados  “psicossociais”  sem  haver  uma

definição do que seja um tratamento psicossocial para uso e dependência de drogas. A

Resolução da Diretoria  Colegiada  de 2001 [1]  traz  em seu texto  uma tentativa  de tal

definição  quando  aponta  que  o  principal  instrumento  terapêutico  em  um  tratamento

segundo o modelo psicossocial é a convivência entre os pares, porém consideramos que o

caráter psicossocial de uma intervenção deve ir além da mera convivência. A partir desses



questionamentos  realizamos  um  estudo  que  visou  apresentar  as  contribuições  da

Psicologia Social à compreensão do uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas

bem como ao seu tratamento, através das proposições de processo grupal [2], identidade

[3],  afetividade  de  grupo  [4]  e  grupo  operativo  [5].  Com  esse  objetivo,  realizamos

inicialmente  um  estudo  teórico,  posteriormente  fomos  também  a  campo  e  buscamos

também identificar  as  dimensões  psicossociais  de  uma modalidade de  tratamento em

regime residencial oferecido a dependentes. Foram analisadas as percepções dos atores

envolvidos  no  processo  (pacientes,  monitores  e  terapeutas)  através  de  análise  de

conteúdo de entrevistas realizadas. Nas categorias de análise obtidas, foram identificados

indicadores como a importância das relações estabelecidas entre os pacientes no decorrer

do tratamento e do grupo de mútua-ajuda na instauração e manutenção da abstinência

bem  como  no  desenvolvimento  de  novos  comportamentos  nos  diversos  grupos  de

pertença  do  sujeito  e  consequente  instauração  de  uma  nova  identidade.  No  período

pós-internação esses elementos também se mostraram importantes, segundo a percepção

dos entrevistados, para dar um suporte diante das dificuldades encontradas no dia-a-dia e

foram  também  destacadas  as  mudanças  ocorridas  nos  relacionamentos  familiares,

amorosos  e  sociais.  Os  dados  obtidos  confirmaram  e  complementaram  nossos

pressupostos da importância das relações sociais e dos grupos de pertença não somente

no  desenvolvimento  do  uso  e  dependência  de  drogas,  mas  também  no  tratamento  e

retorno ao ambiente de convívio. Defendemos a relevância de se utilizar como referências

os autores supracitados como norte à compreensão das modificações das relações sociais

acarretadas pelo uso abusivo de drogas e, consequentemente à identidade do sujeito, mas

também na criação de estratégias para se promover a metamorfose dessa identidade e

reorganização dessas relações no tratamento.

Modalidade: P

Temática: Adolescentes

FATORES DE RISCO ASSOCIADOS COM O USO DE DROGAS ILÍCITAS 
ENTRE OS ADOLESCENTES

Cláudia Umbelina Baptista Andrade (EERP/USP), Patrícia Costa Santos Silva  (EERP/USP), 
Adriana Olimpia Barbosa Felipe (EERP/USP), Ana Maria Pimenta de Carvalho  (EERP/USP)

Palavras-chave: Adolescência; Fatores De Risco; Abuso De Drogas



Introdução: A adolescência constitui um período crucial no ciclo vital para o início do uso

de drogas, seja como mera experimentação seja como consumo ocasional,  indevido ou

abusivo  [1].  O  termo  comportamento  de  risco,  portanto,  se  refere  às  ameaças  ao

desenvolvimento bem-sucedido do adolescente.  Uma preocupação básica  da educação

para  a  saúde  seria,  pois,  discutir  com  os  adolescentes  os  riscos  associados  aos

comportamentos nos quais se engajam [2]. Objetivo: Dentro desse contexto, objetiva-se

analisar, em artigos publicados, as evidências disponíveis na literatura sobre os principais

fatores  de  risco  associados  ao  uso  de  drogas  ilícitas  entre  adolescentes.  Utilizou-se  o

método  da  revisão  integrativa  para  se  estabelecer  um  percurso  metodológico  [3].  A

pergunta que norteou a revisão foi: quais os principais fatores de risco associados com o

uso  de  drogas  ilícitas  entre  adolescentes.  Foi  utilizada  a  busca  online  por  meio  da

Biblioteca  Virtual  em  Saúde  (BVS),  nas  seguintes  bases  de  dados:  Literatura

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), ScientificElectronic Library

Online (SciELO) e PubMed, utilizando os descritores controlados (DeCs) adolescence and

risk factors and drug abuse. Para seleção dos artigos foram utilizados os seguintes critérios

de inclusão: artigos em português, espanhol e inglês disponível na íntegra, produzidos no

período de 2002 a 2012; artigos que retratassem os fatores de risco para o uso de drogas

ilícitas entre os adolescentes. Os critérios de exclusão para o estudo foram: Carta ao leitor,

revisão da literatura, pesquisa para validação de instrumentos e tratamento. De posse dos

critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 6 artigos, 2 da base de dados LILACS e

4  da  PubMed.  Resultados:  Os  estudos  analisados  eram  na  sua  maioria  descritivos  e

quantitativos. Os principais fatores de riscos associados ao uso de drogas ilícitas foram

relacionados  com  as  seguintes  variáveis:  idade  (quanto  maior  a  idade  do  adolescente

maior o risco de consumo); condições socioeconômicas (os estudos demonstraram uma

maior prevalência do uso de drogas entre os adolescentes de classe média/média superior

quando comparado a classes baixa/baixa inferior; gênero (adolescentes do sexo feminino

utilizam tranquilizantes e remédios para emagrecer com maior frequência que os do sexo

masculino, ao passo que o uso de solventes e inalantes é maior no sexo masculino); fatores

ambientais (acessibilidade, normas sociais e familiares, experiências traumáticas, uso de

substâncias pelos pais e adolescentes que residem com outras pessoas) além de alterações

na saúde mental como Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, problemas de

conduta e sintomas depressivos na infância e adolescência. Conclusão: Estes resultados

ressaltam  a  importância  da  prestação  de  intervenções  eficazes  durante  a  infância  e

adolescência, para reduzir o risco de progressão uso da substância. 



Modalidade: P

Temática: Adolescentes

O USO DE BEBIDA ALCOÓLICA ENTRE GESTANTES ADOLESCENTES

CANDIDO, T C R (UNIFAL),  FERREIRA, G C (UNIFAL), MOREIRA, D S (UNIFAL)

Palavras-chave: Adolescência; Gestação; Alcoolismo

Introdução:  A  gestação na adolescência  pode gerar  transtornos  biopsicossociais,  deste

modo pode potencializar  o risco  de uso de álcool  e  outras  drogas.  A  bebida alcoólica

merece destaque, pois se trata de uma droga lícita de fácil acesso com maior tendência e

oportunidade  de  consumo.  O  uso  etílico  nesse  período  pode  acarretar  a  síndrome

alcoólica fetal,  sendo que esta pode comprometer o desenvolvimento fetal  e propiciar

anormalidades  neurológicas.  Objetivo:  Identificar  problemas  relacionados  ao  uso  de

bebidas alcoólicas entre adolescentes gestantes de um município ao sul de Minas Gerais.

Metodologia: Estudo quantitativo de corte transversal, o cenário será a cidade de Alfenas,

a  população  constituirá  de  adolescentes  gestantes,  vinculada  as  doze  unidades  de

Estratégia  Saúde  da  Família.  Será  utilizado  para  coleta  de  dados  o  questionário

semi-estruturado AUDIT (The Alcohol Use Disorder Identification Test),  o qual identifica

indivíduos que consomem álcool e seus riscos, medindo quantidade de uso, sintomas de

dependência,  e conseqüências pessoais e sociais da bebida, e também um questionário

socioeconômico com objetivo de identificar idade, idade gestacional e situação econômica.

Resultado: A pesquisa encontra-se na etapa de coleta de dados. Conclusão: Este estudo

possibilitará conhecer o perfil de uso de bebida alcoólica entre as adolescentes gestantes,

contribuindo para a implementação de ações de saúde que possam favorecer uma melhor

assistência durante uma gestão  no período da adolescência.

Modalidade: P

Temática: Adolescentes

ADOLESCENTES USUÁRIOS DE ÁLCOOL E SUA QUALIDADE DE VIDA

Adriana Olimpia Barbosa Felipe (EERP/USP), Patrícia Costa dos Santos da Silva 
(EERP/USP), Marilia Aparecida Carvalho Leite, Claudia Umbelina Baptista Andrade  
(EERP/USP), Ana Maria Pimenta de Carvalho (EERP/USP)



Palavras-chave: Qualidade De Vida; Adolescente; Alcoolismo

Introdução: O uso de álcool na adolescência tornou-se um sério problema de saúde pública

em diversos países e camadas sociais, visto que os padrões de consumo de álcool e drogas

que ocorrem na fase da adolescência são cada vez mais reconhecidos como importantes

determinantes  do  futuro  comportamento  de  transtornos  associados  e  uso  abuso  de

substâncias.  Apesar do consumo de bebidas alcoólicas exercer profundas alterações no

comportamento e impacto na qualidade de vida do adolescente são escassos os estudos

que abordam tal temática. Mediante estas acepções a qualidade de vida é passível de ser

estuda  nesta  população,  tendo  em  vista  à  definição  desta  como  a  percepção  que  o

indivíduo  tem  quanto  ao  seu  bem-estar  físico,  psíquico  e  social,  onde  a  qualidade  vai

depender de fatores orgânicos, psicológicos e sociais, bem como o momento da vida ao

qual o problema é enfrentado. Objetivo: Dentro desse contexto, objetiva-se analisar, em

artigos publicados,  as evidências disponíveis na literatura sobre a qualidade de vida de

adolescentes  que  consomem  álcool  e  os  instrumentos  que  foram  utilizados  para  tal

avaliação. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que buscou, a

partir  de descritores  controlados:  “qualidade de vida”,  “adolescente”  AND “alcoolismo”

selecionar produções científicas na base de dados: Scielo, Psicodoc, PubMed, Literatura

Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). A pergunta que norteou a

revisão foi: “Qual o nível de qualidade de vida de adolescentes que consomem bebidas

alcoolicas?” Foram utilizados como critérios de inclusão: artigos em português, espanhol e

inglês disponíveis na íntegra, produzidos no período de 1995 a 2012. Resultados: Foram

encontrados  em  uma  primeira  busca  128  artigos,  distribuídos  nas  seguintes  bases  de

dados: Scielo (0); LILACS(69); PubMed (59), e após a leitura foram selecionados 03, que

atendiam aos critérios de inclusão e tratavam do assunto.  Apartir da análise observou-se a

grande relevância de estudos aprofundados sobre a adolescência principalmente no que

concerne sua associação ao álcool e avaliação da qualidade de vida. Os estudos mostraram

que  a  qualidade  de  vida  dos  adolescentes  usuários  de  bebidas  alcoólicas  é  baixa,

apresentando distúrbios  físicos,  sociais  e  psicológicos sendo estes  os  que ocorrem em

maior  parte.  Podendo  ainda  citar:  estresse  pós-traumático,  insônia,  depressão,  baixa

percepção de apoio familiar, ausência de prática religiosa, bem como menor frequência à

prática de esportes como fatores que isolada ou concomitantemente vem contribuindo

para  essa  baixa  qualidade  de  vida.  Conclusão:  Conclui-se  que  a  qualidade  de  vida  em

adolescentes é considerada baixa, merecendo atenção de autoridades governamentais a

fim de implementar políticas públicas e programas que elaborem e desenvolvam ações e



estratégias que visem a promoção da saúde e à prevenção de danos aos adolescentes,

enfocando a detecção precoce de fatores de risco que possam contribuir para o consumo

de drogas lícitas quanto ilícitas,  e viabilizem o acesso dos adolescentes aos serviços de

saúde e à informação. 
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