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INTRODUÇÃO:
Este estudo trata de um diagnóstico de realidade, realizado através Programa educação pelo trabalho para a saúde (PET)
Redes, a fim de buscar indicadores que possibilitem propor alternativas na rede de atenção psicossocial, no município de
Passo Fundo, para enfrentamento do álcool, crack e outras drogas. As questões do abuso de álcool e outras drogas são
um grande desafio, tanto âmbito da saúde quanto no social, á ser enfrentado. Atualmente, cerca de 17% das mortes são
atribuídas pelo uso dessas substâncias. Com base no supracitado, o estudo objetiva estabelecer o perfil psicossocial dos
pacientes em tratamento no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), um serviço especializado em
saúde mental, que atende pessoas que fazem uso ou abuso de álcool e outras drogas, sendo considerado um articulador
estratégico para a formação de uma rede de saúde mental no país.
METODOLOGIA:
Trata-se de uma pesquisa quantitativa que utilizou um questionário como instrumento para caracterização da comunidade.
Através desse, foram coletados dados que abordaram questões pessoais, socioeconômicas, ambientais e de saúde, o qual
foi aplicado numa amostra de 117 usuários que se encontravam em tratamento no CAPS AD no período de setembro de
2013 à janeiro de 2014, incluindo não só os frequentadores do Centro, em tratamento ambulatorial, mas aqueles internados
em hospitais e em comunidades terapêuticas. Posteriormente os dados foram tabulados e analisado através de planilha
excel. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UPF/RS, registrado sob o protocolo CAAE n.
0172.0.398.000-09, segundo parecer 185/2012.

RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Os dados demonstram que a grande maioria dos usuários é do sexo masculino (81%) e a faixa etária de maior prevalência
é de 40 a 49 anos, referente a 30% dos pacientes. Em relação à escolaridade 46% tem ensino fundamental incompleto,
isso possivelmente está relacionado ao uso de SPA ser frequentemente iniciado na etapa da adolescência em decorrência
disso gera o abandono da escola. As substâncias mais utilizadas são o tabaco e o álcool, 64 % e 53% respectivamente,
isso pode estar relacionado ao fato de que a maioria das mortes atribuídas ao uso de SPA é causada pelo tabaco. Ao todo
44% dos usuários estão desempregados. Em relação à profissão ou à última atividade exercida houve predomínio da área
de construção civil, pode-se relacionar esse dado ao fato da escolaridade não concluída pela maioria dos usuários, pois
esse ramo geralmente não exige nível de escolaridade completo. Quando questionados sobre história forense, 76% dos
pacientes afirmaram já ter se envolvido em algum tipo de crime, dos quais 21% cometeram roubo, a maioria dos casos
foram associados a dependência de drogas. Em relação aos prejuízos associados ao uso de substâncias, 97% relataram
prejuízo financeiro e 44% haviam abandonado o tratamento alguma vez. Isso corrobora que o uso de álcool e drogas causa
diversos problemas sociais como: financeiro, laboral e conflito com a lei. Com base no exposto percebe-se que o perfil
médio dos usuários do CAPS AD do Município de Passo Fundo se constitui da figura masculina, na quarta década de vida,
com ensino fundamental incompleto, com prejuízos e história forense decorrentes do uso de substâncias psicoativas. As
substâncias mais utilizadas são as lícitas e é comum o abandono durante o tratamento de dependência química.

CONCLUSÃO:
Os resultados obtidos auxiliam no direcionamento do foco para a prevenção e o tratamento de usuários de SPA, uma vez
que a equipe e a rede de atenção psicossocial conhecendo a realidade, através dos indicadores obtidos, poderão planejar e
direcionar a atenção aos que mais necessitam considerando os aspectos mais peculiares.
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