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Resumo: O presente artigo buscou verificar as prevalências e realizar uma análise descritiva 
de pacientes do sexo masculino, com idade superior a dezoito anos com indicadores de 
ansiedade e depressão em tratamento para a dependência química, que foram internados de 
forma voluntária e involuntária e que estão com um tempo mínimo de internação de quarenta 
e cinco dias. O objetivo foi comparar os níveis de ansiedade e depressão nos diferentes 
modelos de tratamento. Utilizou-se como referência um questionário sobre as características 
socio-demográficas, incluindo o consumo de substâncias lícitas e ilícitas e a escala de 
rastreamento de depressão e ansiedade HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) nos 
participantes. A metodologia utilizada foi a aplicação da escala HADS e o questionário sobre 
as características socio-demográficas em paciente internados de forma voluntária no Instituto 
Padre Haroldo em Campinas, interior de São Paulo e em paciente internados de forma 
involuntária no Instituto Bairral de Psiquiatria em Itapira, interior de São Paulo, e posterior 
comparação dos dados coletados. A partir da aplicação e análise dos dados coletados, 
percebeu-se que a prevalência dos indicadores de ansiedade e depressão são maiores nos 
níveis leve e grave em pacientes internados de forma involuntária e maiores no nível 
moderado em pacientes internados de forma voluntária. 
 
Palavras-chaves: ansiedade, depressão, internação voluntária, internação involuntária, 

dependência química. 
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Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, sob orientação da Profa. Dra. Clarice Sandi Madruga. 
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Abstract: The present article aims to estimate the prevalence and conduct a descriptive 
analysis of male patients over eighteen years old with indicators of anxiety and depression in 
treatment for chemical dependency who were hospitalized voluntarily and involuntarily 
within a minimum length of stay of forty-five days. The objective was to compare the levels 
of anxiety and depression in different treatment models. It was used as a reference a socio-
demographic characteristics questionnaire, including consumption of licit and illicit 
substances and the screening scale for depression and anxiety HADS (Hospital Anxiety and 
Depression Scale) in the participants. The methodology used was the application of HADS 
and a socio-demographic characteristics questionnaire in voluntary hospitalized patients at 
Padre Harold Institute in Campinas, São Paulo and in involuntary hospitalized patients at 
Bairral Institute of Psychiatry in Itapira, São Paulo, and a subsequent comparison of the data 
was obtained. From the analysis of the collected data, it was noticed that the prevalence of 
symptoms of anxiety and depression are higher in mild and severe levels in involuntarily 
hospitalized patients and higher in moderate level in voluntarily hospitalized patients. 
 
Key-words: anxiety, depression, voluntary hospitalization, involuntary hospitalization, 
chemical dependency. 
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1. INTRODUÇÃO 
Nos dias atuais, o consumo de substâncias psicoativas é uma preocupação mundial, em 

função da sua alta incidência e dos riscos à saúde provenientes deste uso, conforme afirmação 

de Peuker et al (2010) apud Ratto & Cordeiro (2004), além dos transtornos causados pelo 

consumo dessas substâncias serem uma das principais causas de morte e invalidez, segundo 

Moran et al (2006).  

 Dessa forma, pensou-se em verificar as prevalências dos indicadores de ansiedade e 

depressão através de uma análise descritiva de pacientes do sexo masculino com idade 

superior a dezoito anos, acometidos pelos transtornos decorrentes do uso, abuso ou 

dependência de substâncias psicoativas, devidamente diagnosticados, conforme critérios 

diagnósticos contidos no DSM – IV, da American Psychiatric Association e no CID 10, da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e que se encontram em tratamento para a dependência 

química nos modelos de internação voluntária e involuntária. 

Considerando os estudos que relacionam abuso e dependência de substâncias com 

comorbidades psiquiátricas, a depressão e a ansiedade, segundo Ribeiro (2012) são as mais 

recorrentes e atingem mais da metade desses usuários. Ribeiro (2012) apresentou dados de um 

levantamento realizado com 430 usuários de crack fora de tratamento (Estados Unidos) no 

qual observou uma prevalência de depressão em 80% deles e 55% apresentavam diagnóstico 

de depressão maior, moderada ou grave (Inventário de Depressão de Beck; valor médio = 

19,1). Segundo o mesmo estudo, há um aumento da vulnerabilidade para a depressão quando 

existe a associação entre o consumo de crack e a presença de problemas familiares, sociais, 

legais, médicos ou relacionados ao consumo de álcool, e, dessa forma, Peuker et al (2010) 

apud Alves e cols. (2004) evidenciam a crescente necessidade de um melhor treinamento dos 

profissionais de saúde para identificação e manejo de pacientes que apresentam abuso e 

dependência de álcool e tabaco e/ou dependentes químicos. 

Justificamos nossa pesquisa a partir do ponto em que se busca encontrar formas eficazes 

de tratamento que possam beneficiar os indivíduos usuários de substâncias psicoativas, seja 

ela qual for, de forma focada, prevenindo assim episódios de recaídas, uma vez que Peuker et 

al (2010) apud Alves e cols. (2004) destacam que pacientes que fazem uso abusivo do álcool 

ou que dele são dependentes e que apresentam comorbidade psiquiátrica, principalmente 

aqueles com transtornos psiquiátricos graves, apresentam maiores taxas de suicídio e 

agressividade. Peuker et al (2010) apud Henrique, De Micheli, Lacerda, Lacerda, & 

Formigoni (2004) apresentam a idéia de que os profissionais da saúde tendem a ter 
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dificuldades em realizar um diagnóstico preciso em relação aos transtornos mentais 

relacionados ao uso de substâncias psicoativas, uma vez que há presença freqüente de 

comorbidades nestas psicopatologias, e, ainda segundo Peuker et al (2010) apud Alves e cols. 

(2004) devido a essas dificuldades na abordagem terapêutica destes pacientes, geralmente 

esses usuários não encontram locais adequados para tratamento, e, nesse sentido, os 

profissionais da saúde têm um papel decisivo na detecção precoce do abuso e da dependência 

de substâncias psicoativas. 

Por fim, esse artigo também reserva um espaço para apresentar a caracterização de 

alguns dos diferentes ambientes de tratamento existentes hoje no Brasil para pessoas 

acometidas com a síndrome da dependência química. Contudo o intuito é de uma simples 

apresentação desses ambientes de tratamento, sem realizar comparação quanto à eficácia do 

tratamento.  

 

2. OBJETIVO 
1. Realizar uma análise descritiva do perfil socio-demográfico de pacientes em 

tratamento para a dependência química no Instituto Padre Haroldo, no Município de 

Campinas-SP e no Instituto Bairral de Psquiatria, no Município de Itapira-SP. 

2. Verificar as prevalências dos indicadores de ansiedade e depressão entre os 

pacientes em tratamento para a dependência química que foram internados de forma 

voluntária no Instituto Padre Haroldo, no Município de Campinas-SP e involuntária no 

Instituto Bairral de Psquiatria, no Município de Itapira-SP. 

 

2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 
Comparar as prevalências de ansiedade e depressão entre os diferentes tipos de 

internação: voluntaria e involuntário. 
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3. METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo de delineamento transversal, descritivo e quantitativo. 

 

3.1 AMOSTRAGEM E PROCEDIMENTO 

A população do estudo foi constituída por sessenta pacientes diagnosticados como 

portadores da síndrome da dependência química, conforme critérios diagnósticos constados 

no DSM-IV e CID 10, sendo trinta pacientes em regime de internação voluntária no Instituto 

Padre Haroldo, Comunidade Terapêutica, no Município de Campinas, interior de São Paulo e 

trinta pacientes em regime de internação involuntária no Instituto Bairral de Psiquiatria, 

Hospital Psiquiátrico, no Município de Itapira, interior de São Paulo. 

O período de coleta de dados se deu no mês de janeiro de 2014, em dois encontros, 

nos períodos da manhã e da tarde. Os critérios estabelecidos para a inclusão no estudo foram: 

ter idade igual ou superior a 18 anos, concordar em participar do estudo, apresentar 

internações nos modelos voluntária no Instituto Padre Haroldo, involuntária no Instituto 

Bairral de Psiquiatria e ser diagnosticado como portador da síndrome de dependência 

química. Os critérios de exclusão foram pacientes com tempo maior que 45 dias de 

internação.  

 

3.2 INSTRUMENTOS 

Para o levantamento de dados, utilizou-se um questionário sobre características socio-

demográficas, um questionário sobre o consumo de substâncias lícitas e ilícitas e a escala de 

rastreamento de depressão e ansiedade HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale).  
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3.2.1 QUESTIONARIO SOBRE CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS 

O questionário sobre consumo de substâncias utilizado foi uma versão reduzida do 

questionário utilizado pelo II LEVANTAMENTO NACIONAL DE ÁLCOOL E DROGAS 

(LENAD) (REF do relatório online :http://inpad.org.br/lenad/resultados/relatorio-final/) 

abrangendo consumo na vida e no último ano das seguintes substâncias: álcool, tabaco, 

maconha, cocaine, estimulantes, crack, tranquilizantes, solventes, ecstasy, morfina, 

alucinógenos, anestésicos e cristal.  
 

3.2.2 ESCALA HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) 

A escala HADS tem o objetivo de avaliar, de forma breve, os níveis de ansiedade e 

depressão em pacientes institucionalizados ou sob tratamento ambulatorial. A escala HADS é 

constituída por 14 itens, sendo sete destes orientados para a avaliação da ansiedade (HADS-

A) e os restantes sete para a depressão (HADS-D). A escala de medida é de 4 pontos, 0-1-2-3, 

podendo atingir 21 pontos cada escala. Zigmond & Snaith (1983, Cit. in Marcolino et al. , 

2007) recomendam como ponto de corte  para ambas as subescalas ≥ 9. 

 

3.3 TRATAMENTO DOS DADOS 
Todas as respostas dos questionários e indicadores foram inseridos em planilha 

eletrônica para procedimentos das análises descritivas, tendo sido utilizado o programa Excel 

2007. Prevalências foram calculadas para cada instituição estudada. Escores para ansiedade e 

depressão provenientes da escala HADS foram analisados separadamente para os diferentes 

tipos de internação: internação voluntária x involuntária.  

 

3.4 ÉTICA 
Os pacientes que aceitaram participar da pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, antes do início do estudo, tendo a oportunidade de 

escolha entre participar ou não da pesquisa, assim como de esclarecer suas dúvidas em relação 

à mesma e estar ciente de que poderiam desistir de colaborar, a qualquer momento, sem 

nenhum tipo de prejuízo ou retaliação no tratamento que estava lhes sendo ofertado por sua 

decisão tomada. A assinatura do termo, o esclarecimento das dúvidas e as aplicações dos 

questionários se deram em uma sala reservada cedida pelas Instituições.  

A coleta dos dados teve início após a aprovação do comitê de ética em pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP (Protocolo #756158/2013). 
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4 RESULTADOS 
As características sociodemográficas, o consumo de substância psicoativas e a 

prevalência dos níveis de ansiedade e depressão nos modelos de internação voluntária e 

involuntária estão apresentadas nas tabelas a seguir: 

Conforme a Tabela 1, referente à internação voluntária, as idades variaram de 18 a 50 

anos, com média de 33 anos. 

As faixas etárias que concentraram o maior número de pacientes foram a de 31 a 50 

anos, com 17 pacientes 57%, de 25 a 30 anos, com 10 pacientes 33% e a de 18 a 24 anos com 

03 pacientes 10%. No que se refere ao trabalho, 19 pacientes encontravam-se desempregados, 

totalizando 63% da amostra, enquanto apenas 11 encontravam-se empregados, sendo 37% da 

amostra. Em relação ao estado conjugal dos pacientes, 67%, 20 deles eram solteiros, 07 eram 

casados 23%, 02 eram separados 7% e apenas 01 paciente 3% era divorciado. Quanto ao 

número de filhos 16 pacientes, 53% da amostra não tinham filhos, enquanto 14 pacientes, 

47% da amostra tinham filhos. Quanto à situação educacional, 08 pacientes não concluíram o 

ensino fundamental, totalizando 27% da amostra, 04 pacientes completaram o ensino 

fundamental, totalizando 13% da amostra, 04 pacientes não completaram o ensino médio, 

totalizando 13% da amostra, 10 pacientes completaram o ensino médio, totalizando 33% da 

amostra, 02 pacientes chegaram a ingressar o ensino superior, porém não concluíram, 

totalizando 7% da amostra e 02 pacientes ingressaram o ensino superior com conclusão do 

curso, totalizando 7% da amostra. 

Quanto ao uso da maconha: 20 pacientes, 67% da amostra iniciaram o uso entre 08 aos 

15 anos de idade, 08 pacientes, 27% da amostra iniciou o uso entro 16 aos 30 anos de idade e 

2 pacientes 6% da amostra nunca fizeram uso desse tipo de substância psicoativa. Quanto ao 

uso da cocaína: 05 pacientes, 17% da amostra iniciou o uso entre 09 aos 15 anos de idade, 08 

pacientes, 66%  iniciou o uso entre 16 aos 30 anos de idade e 5 pacientes, 17% nunca fizeram 

uso desse tipo de substância psicoativa. Quanto ao uso do crack: 03 pacientes 10% da amostra 

iniciou o uso entre os 09 aos 15 anos de idade, 15 paciente, 50% iniciou o uso entre os 16 aos 

30 anos de idade e 12 pacientes 40% da amostra nunca fizeram uso desse tipo de substância 

psicoativa. 

 

 



8 
 

	
	TABELA 1 - Distribuição dos participantes 

internados voluntariamente, segundo 
características 

sociodemográficas	
Características Nº % 
Formação 

  Fundamental Incompleto 8 27% 
Fundamental Completo 4 13% 

Médio Incompleto 4 13% 
Médio Completo 10 33% 

Superior Incompleto 2 7% 
Superior Completo 2 7% 

Faixa Etária 
  18 aos 24 3 10% 

25 aos 30 10 33% 
31 ao 50 17 57% 

Estado Civil 
  Solteiro 20 67% 

Casado 7 23% 
Separado 2 7% 

Divorciado 1 3% 
Trabalho 

  Não 19 63% 
Sim 11 37% 

Filhos 
  Não 16 53% 

Sim 14 47% 
1ª Uso de Maconha na Vida 

  08 aos 15 20 67% 
16 aos 30 8 27% 

Nunca usou 2 6% 
1ª Uso de Cocaína na Vida 

  09 aos 15 5 17% 
16 aos 30 20 66% 

Nunca usou 5 17% 
1ª Uso de Crack na Vida 

  09 aos 15 3 10% 
16 aos 30 15 50% 

Nunca usou 12 40% 
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Na Tabela 2, referente à internação involuntária, as idades variaram de 18 a 50 anos, 

com média de 31 anos. 

As faixas etárias que concentraram o maior número de pacientes foram a de 31 a 50 

anos, com 10 pacientes 33%, de 25 a 30 anos, com 10 pacientes 33% e a de 18 a 24 anos com 

04 pacientes 13%. No que se refere ao trabalho, 19 pacientes encontravam-se desempregados, 

totalizando 63% da amostra, enquanto apenas 11 encontravam-se empregados, sendo 37% da 

amostra. Em relação ao estado conjugal dos pacientes, 54%, 16 deles eram solteiros, 08 eram 

casados 26%, 06 eram separados 20% e nenhum dos pacientes eram divorciado. Quanto ao 

número de filhos 16 pacientes, 53% da amostra não tinham filhos, enquanto 14 pacientes, 

47% da amostra tinham filhos. Quanto à situação educacional, 09 pacientes não concluíram o 

ensino fundamental, totalizando 30% da amostra, 06 pacientes completaram o ensino 

fundamental, totalizando 20% da amostra, 06 pacientes não completaram o ensino médio, 

totalizando 20% da amostra, 06 pacientes completaram o ensino médio, totalizando 20% da 

amostra, 03 pacientes chegaram a ingressar o ensino superior, porém não concluíram, 

totalizando 10% da amostra e não havia pacientes com ensino superior completo nessa 

amostragem. 

Quanto ao uso da maconha: 22 pacientes, 73% da amostra iniciaram o uso entre 08 aos 

15 anos de idade e 08 pacientes, 27% da amostra iniciou o uso entro 16 aos 30 anos de idade. 

Quanto ao uso da cocaína: 07 pacientes, 23% da amostra iniciou o uso entre 09 aos 15 anos de 

idade, 22 pacientes, 73%% iniciou o uso entre 16 aos 30 anos de idade e 01 paciente, 4%  da 

amostra iniciou o uso dos 31 aos 45 anos de idade. Quanto ao uso do crack: 3 pacientes 07% 

da amostra iniciou o uso entre os 09 aos 15 anos de idade, 19 paciente, 63% iniciou o uso 

entre os 16 aos 30 anos de idade e 04 pacientes 13% da amostra iniciou o uso dos 31 aos 45 

anos de idade e 05 pacientes nunca fizeram uso desse tipo de substância psicoativa. 
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TABELA  2  - Distribuição dos participantes 
internados involuntariamente, segundo 

consumo de substâncias psicoativas 

Características Nº % 
Formação 

  Fundamental Incompleto 9 30% 
Fundamental Completo 6 20% 

Médio Incompleto 6 20% 
Médio Completo 6 20% 

Superior Incompleto 3 10% 
Superior Completo 0 

 Faixa Etária 
  18 aos 24 4 13% 

25 aos 30 10 33% 
31 ao 50 16 54% 

Estado Civil 
  Solteiro 16 54% 

Casado 8 26% 
Separado 6 20% 

Divorciado 0 
 Trabalho 

  Não 19 63% 
Sim 11 37% 

Filhos 
  Não 16 53% 

Sim 14 47% 
1ª Uso de Maconha na Vida 

  08 aos 15 22 73% 
16 aos 30 8 27% 

1ª Uso de Cocaína na Vida 
  09 aos 15 7 23% 

16 aos 30 22 73% 
31 aos 45 1 4% 

1ª Uso de crack na Vida 
  08 aos 15 2 7% 

16 aos 30 19 63% 
31 aos 45 4 13% 

Nunca usou 5 17% 
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A partir das Tabelas 3 e 4 (uso na vida / uso nos últimos 12 meses) se deram os 

seguintes dados nos modelos de internação voluntária e involuntária: 

O consumo de álcool se deu na mesma proporção durante a vida nos dois modelos de 

internação, sendo que 30% dos pacientes internados de forma voluntária tiveram maiores 

problemas com o consumo de álcool no último ano. 

 Em relação ao tabaco, 14% da amostra dos pacientes internados voluntariamente 

tiveram menor consumo na vida e nos últimos doze meses.  

Quanto ao uso da maconha 10% dos pacientes internados de forma involuntária 

utilizaram menos dessa substância na vida, enquanto no último ano o consumo foi na mesma 

proporção para os dois modelos de internação.  

Constatou-se que 4% da amostra dos pacientes internados de forma involuntária 

tiveram um uso menor de cocaína na vida, enquanto que no último ano o uso dessa substância 

foi na mesma proporção em ambos os modelos de internação.  

No que se refere ao consumo de estimulantes durante a vida, o uso foi 3% maior na 

amostra dos pacientes internados involuntariamente, e 7% maior no último ano desses 

mesmos pacientes.  

O consumo de crack durante a vida se deu com percentual de 10% a mais nos 

pacientes da internação voluntária e 13% maior no último ano nos pacientes da internação 

involuntária.  

Em relação aos tranqüilizantes, 10% da amostra dos pacientes internados 

involuntariamente tiveram maior consumo na vida, e 13% da amostra da internação voluntária 

apresentou maior consumo dessa substância no último ano.  

Quanto ao uso de solventes 30% dos pacientes internados de forma involuntária 

utilizaram mais dessa substância na vida e 13% a mais desses mesmos pacientes no último 

ano.  

Referindo-se ao consumo de ecstasy durante a vida, o uso foi 3% maior na amostra 

dos pacientes internados involuntariamente, e 70% maior desses mesmos pacientes no último 

ano.  

Constatou-se que 3% da amostra dos pacientes internados de forma voluntária tiveram 

um uso maior de morfina na vida, enquanto que no último ano nenhum paciente, de ambos os 

modelos de internação, fizeram uso dessa substância.  
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No que se refere ao consumo de alucinógenos durante a vida, o uso foi 17% maior na 

amostra dos pacientes internados voluntariamente, e 13% maior, também no pacientes 

internados voluntariamente, no último ano.  

Quanto ao uso de anestésicos o resultado foi o mesmo em ambos os modelos de 

internação: 3% dos pacientes fizeram uso na vida e não houve consumo dessa substância no 

último ano.  

Referindo-se ao consumo do cristal durante a vida, o uso foi 3% maior na amostra dos 

pacientes internados voluntariamente e não houve consumo dessa substância, em ambos os 

modelos de internação, no último ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

TABELA 3 - Distribuição dos 
participantes internados 

voluntariamente, segundo 
consumo de substâncias psicoativas 

	
Nº % 

Álcool 
	 	Sim	 16	 47%	

Não	 14	 53%	
Prob. Álccol 

	 	Sim	 16	 53%	
Não	 14	 47%	

Fumante 
	 	Sim	 22	 73%	

Não	 18	 27%	
Maconha Vida 

	 	Sim	 27	 90%	
Não	 3	 10%	

Maconha último ano 
	 	Sim	 19	 63%	

Não	 11	 37%	
Cocaína Vida 

	 	Sim	 28	 93%	
Não	 2	 7%	

Cocaína último ano 
	 	Sim	 25	 83%	

Não	 5	 17%	
Estimulantes Vida 

  Não	 26	 87%	
Sim	 4	 13%	

Estimulantes últmo ano 
	 	Não	 30	 100%	

Crack Vida 
	 	Sim	 22	 73%	

Não	 8	 27%	
Crack último ano 

	 	Sim	 20	 67%	
Não	 10	 33%	

Tranquilizantes Vida 
	 	Não	 20	 67%	

Sim	 10	 33%	
Tranquilizantes último ano 

	 	Não	 21	 70%	
Sim	 9	 30%	
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Solventes Vida Nº % 
Não	 17	 57%	
Sim	 13	 43%	

Solventes último ano 
	 	Não	 24	 80%	

Sim	 6	 20%	
EcstasyVida 

	 	Não	 22	 73%	
Sim	 8	 27%	

Ecstasy último ano 
	 	Não	 24	 80%	

Sim	 6	 20%	
Morfina Vida  

	 	Não	 29	 97%	
Sim	 1	 3%	

Morfina último ano 
  Não	 30	 100%	

Alucinógenos Vida 
	 	Não	 19	 63%	

Sim	 11	 37%	
 Alucinógenos último ano 

	 	Não	 26	 87%	
Sim	 4	 13%	

Anestésico Vida 
	 	Não	 29	 97%	

Sim	 1	 3%	
Anestésico último ano 

	 	Não	 30	 100%	
Cristal Vida 

  Não	 27	 99%	
Sim	 3	 1%	

Crsital último ano 
	 	Não	 30	 100%	

 

 

 

 

 

 



15 
 

TABELA 4 - Distribuição dos 
participantes internados 

involuntariamente, segundo 
características 

sociodemográficas 

	
Nº % 

Álcool 
	 	Sim	 14	 47%	

Não	 16	 53%	
Prob. Álccol 

	 	Sim	 7	 23%	
Não	 23	 77%	

Fumante 
	 	Sim	 26	 87%	

Não	 4	 13%	
Maconha Vida 

	 	Sim	 30	 100%	
Maconha último ano 

	 	Sim	 19	 63%	
Não	 11	 37%	

Cocaína Vida 
	 	Sim	 29	 97%	

Não	 1	 3%	
Cocaína último ano 

	 	Sim	 25	 83%	
Não	 5	 17%	

Estimulantes Vida 
  Não	 27	 90%	

Sim	 3	 10%	
Estimulantes últmo ano 

	 	Não	 28	 93%	
Sim	 2	 7%	

Crack Vida 
	 	Sim	 25	 83%	

Não	 5	 17%	
Crack último ano 

	 	Sim	 24	 80%	
Não	 6	 20%	

Tranquilizantes Vida 
	 	Sim	 23	 77%	

Não	 7	 23%	
Tranquilizantes último ano 

	 	Não	 25	 83%	
Sim	 5	 17%	
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Solventes Vida Nº % 
Sim	 22	 73%	
Não	 8	 27%	

Solventes último ano 
	 	Não	 20	 67%	

Sim	 10	 33%	
EcstasyVida 

	 	Não	 21	 70%	
Sim	 9	 30%	

Ecstasy último ano 
	 	Não	 27	 90%	

Sim	 3	 10%	
Morfina Vida  

	 	Não	 30	 100%	
Morfina último ano 

  Não	 30	 100%	
Alucinógenos Vida 

	 	Não	 24	 80%	
Sim	 6	 20%	

 Alucinógenos último ano 
	 	Não	 29	 97%	

Sim	 1	 3%	
Anestésico Vida 

	 	Não	 29	 97%	
Sim	 1	 3%	

Anestésico último ano 
	 	Não	 30	 100%	

Cristal Vida 
  Não	 30	 100%	

Crsital último ano 
	 	Não	 30	 100%	
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Os gráficos a seguir apresentam a prevalência dos indicadores de ansiedade e 

depressão nos dois modelos de internação: voluntária e involuntária. 

 
 Entre os pacientes internados de forma voluntária, 53% apresentaram indicativos 

grave de ansiedade e depressão, 37% apresentaram indicativos moderados e 10% 

apresentaram indicativos leve de ansiedade e depressão. 

 
 Entre os pacientes internados de forma involuntária, 67% apresentaram indicativos 

grave de ansiedade e depressão, 20% apresentaram indicativos moderados e 13% 

apresentaram indicativos leve de ansiedade e depressão. 
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5 DISCUSSÃO 

Segundo Rezende & Ribeiro (2013) o consumo de substâncias psicoativas, hoje, 

encontra-se disseminado por todas as classes sociais, culturas e faixas etárias, e referem que 

para melhores abordagem e tratamento, faz-se necessário a uniformização e uma linguagem 

própria adquirida através da classificação e dos critérios diagnósticos da dependência ou do 

uso nocivo dessas substâncias para compreender os fenômenos envolvidos na dependência 

química. Rezende & Ribeiro (2013) pontuam ainda que a definição para os atuais conceitos 

dos critérios para diagnóstico de síndrome de dependência tem como base os conceitos da 

escola britânica de Griffith Edwards, os mesmos que serviram de base para a elaboração dos 

dois principais códigos psiquiátricos dos dias atuais: o DSM – IV, da American Psychiatric 

Association e a CID 10, da Organização Mundial de Saúde (OMS).  

Para se caracterizar a dependência química, Rezende & Ribeiro (2013) apontam um 

padrão de consumo compulsivo de uma substância psicoativa, com a necessidade da presença 

de pelo menos três dos sete critérios diagnósticos originados por Edwards e colaborados. 

Contribuem ainda, Rezende & Ribeiro (2013) para a caracterização do uso nocivo, o qual se 

dá por um padrão mal-adaptativo do uso de uma substância psicoativa, que culmina para o 

indivíduo em repetidas complicações clínicas e/ou psicossociais; porém alertam que essa 

situação limita-se ao período de consumo podendo acarretar vulnerabilidade a acidentes, 

problemas legais ou interpessoais ou situações de violência, entre outros.  

 Rezende & Ribeiro (2013) destacam ainda o atual conceito da dependência química 

como sendo resultado de uma evolução de idéias, onde os primeiros ensaios para uma 

abordagem científica têm menos de trezentos anos, e as definições que mais se aproximam da 

atual, pouco mais de cem anos. Rezende & Ribeiro (2013) destacam também que se 

comparando ao consumo de substâncias, que ocorre há mais de mil anos, esse é um conceito 

bastante recente. 

Na tentativa de compreensão do fenômeno da dependência, Koopmans & Sremac 

(2011) fazem referência ao vício como um dos mais comuns transtornos psiquiátricos, pois, 

segundo o Relatório Mundial de Drogas de 2010, avalia-se que no início do Século 21, 

existiam 200 milhões de pessoas em uso de drogas ilícitas, o equivalente a 5% da população 

mundial entre 15 a 64 anos de idade. 

Apontam Rezende & Ribeiro (2013) que até o século XVIII, os problemas 

relacionados ao consumo de álcool e outras substâncias foram vistos como desvios morais, 

quando os médicos norte-americano Benjamin Rush e o britânico Thomas Trotter, pela 
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primeira vez assinalaram a embriaguez como resultado da perda do autocontrole; pois mesmo 

o consumo sendo, até certo ponto, uma escolha do indivíduo, a substância passava a 

“dominar” o controle e a vontade do usuário. Nesse sentido Clark (2011) acrescenta que a 

dependência seja vista como decorrente de necessidades psicológicas não satisfeitas, e que 

segundo o modelo Khantzian de auto-medicação (1997), o vício está relacionado a uma 

tentativa de auto-medicar o sofrimento, para regular a vida e remediar efeitos negativos. Este 

modelo, talvez, seja capaz de explicar por que alguns indivíduos são capazes de manter uma 

forma de lazer no uso de substâncias, enquanto outros progridem para o vício. 

Complementam os autores Rezende & Ribeiro (2013) que Rush e Trotter ainda diziam 

que a intensidade do consumo sofria alterações no curso de um continuum de gravidade e 

pontuaram que a instalação dos problemas relacionados ao consumo se dava ao longo do 

tempo, e, Clark (2011) contribui com a idéia, apresentando o vício como uma construção 

psicológica, intimamente ligada à construção biológica, mas que leva em consideração o 

comportamento e interação da pessoa com o ambiente. 

Clark (2011) refere ainda que haja modelos motivacionais que apresentem uma nova 

perspectiva do vício como sendo uma hipótese para uma manifestação da motivação humana, 

ao invés de uma "perda de controle".  

  Assim, conforme dados citados até o momento, sabe-se que hoje no Brasil existem 

diferentes modelos de internação psiquiátricas para o tratamento de pessoas acometidas com a 

síndrome da dependência química. Com relação às internações psiquiátricas Barros & Serafim 

(2009) colocam que a lei é quem define suas modalidades, assim como suas justificativas. 
“São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: 
I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; 

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a 

pedido de terceiro; e 

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.”  

Barros & Serafim (2009) afirma que uma internação só é considerada voluntária se o 

paciente declarar por escrito, no momento da admissão, que a aceita ou optou por esse regime 

de tratamento e que todos os outros casos são considerados involuntários, exceto as 

judicialmente determinadas (compulsórias), nas quais a vontade do paciente não interfere. 

Barros & Serafim (2009) ainda afirmam que o término da internação voluntária acontecerá 

por determinação do médico assistente ou solicitação escrita do paciente.  

A respeito da internação involuntária Barros & Serafim (2009) aponta que a essência 

das justificativas desse modelo de internação se dá quando o indivíduo perde sua autonomia, 
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decorrente de uma doença mental, que o implica na perda do entendimento e da compreensão 

do caráter desadaptativo de seu estado, nos quais os quadros psicóticos graves, e casos de 

depressão com risco de suicídio ilustram essa condição.  

Considerando a autonomia como um ponto importante para a compreensão do modelo 

de internação involuntária conforme citado anteriormente, Koopmans & Sremac (2011) 

contribuem descrevendo a autonomia como a liberdade de fazer escolhas de auto-respeito, e 

que ao fazer uma escolha voluntária a pessoa assume a responsabilidade pelas conseqüências 

previsíveis para si mesmo que fluem a partir desta escolha. Koopmans & Sremac (2011) 

descrevem ainda que, universalmente, o uso de substâncias psicoativas é visto como 

prejudicial à autonomia.  

Nos atentam também Barros & Serafim (2009) para outros importantes aspectos sobre 

a internação involuntária, os quais ressaltam que essa deverá ser comunicada ao Ministério 

Público Estadual no prazo de setenta e duas horas, pelo responsável técnico do local da 

internação e devendo em sua respectiva alta ser adotado o mesmo procedimento, além da 

obrigatoriedade do término da internação involuntária se dar por solicitação escrita pelo 

especialista responsável pelo tratamento ou pelo familiar, ou responsável legal.  

Em relação à internação compulsória Barros & Serafim (2009) mencionam esse 

modelo de internação como aquelas determinadas, de acordo com a legislação vigente, por 

juízes que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à 

salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. Scisleski & Maraschin (2008) 

complementam ressaltando que a internação judicial psiquiátrica, não parece ser uma 

produção exclusiva da esfera jurídica, pois, por vezes, o documento é fundamentado em 

pareceres médicos. 

 Entre os ambientes de tratamento existentes hoje no Brasil, encontramos os modelos: 

Ambulatorial, Hospital-Dia, Centro de Atenção Psicossocial, Clínicas de Desintoxicação, 

Comunidades Terapêuticas, Moradias Assistidas, e Enfermaria Especializada, além dos 

grupos de apoio AA/NA, os quais serão descritos a seguir.  

Ribeiro & Perrenoud (2012) caracterizam uma unidade Ambulatorial especializada 

como sendo um centro de tratamento multidisciplinar, composto por médicos, enfermeiros, 

psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e educadores. Destacam ainda que, 

inicialmente, a estrutura do atendimento é mais intensiva evolvendo mais profissionais e 

serviços, e, posteriormente, o atendimento é mais esporádico e centrado na figura do 
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profissional de referência, à medida que a autonomia, a recuperação e as redes de apoio social 

do indivíduo se consolidam. 

Caracteriza-se o Hospital-Dia, segundo Ratto, Perrenoud & Ribeiro (2012) como um 

serviço de internação parcial para dependência química, altamente estruturado, com inúmeras 

possibilidades de atuação e baseados na comunidade. Ressaltam ainda, Ratto, Perrenoud & 

Ribeiro (2012) que o Hospital-Dia é por excelência um ambiente multidisciplinar, indo além 

das questões relativas à saúde, pois se preocupa da mesma forma com a reabilitação 

psicossocial e o tratamento clínico, indicado para aqueles com falta de motivação para a 

abstinência ou recaídas freqüentes, para os que necessitam de supervisão contínua incluindo 

os que não contam com ambiente social e familiar favoráveis, ou, ainda, aqueles com 

comprometimento em suas habilidades sociais. 

Os CAPS-AD constituem-se em unidades locais regionalizadas de saúde pública que 

oferecem atendimento especializado a indivíduos que fazem uso de álcool e outras 

substâncias psicoativas, criados para substituir os hospitais psiquiátricos e seus métodos de 

tratamento do sofrimento mental (Brasil, 2003). 

As Clínicas de Desintoxicação, segundo Paz & Colossi (2013) apud Zeni & Araújo, 

(2011) podem ser espaços de tratamento específico para dependentes químicos, assim como 

leitos demarcados em hospitais gerais privados ou públicos, sendo uma forma relativamente 

segura, visando monitorar os sintomas de abstinência, controlando complicações psicológicas 

e físicas.  

As Comunidades Terapêuticas caracterizam-se como modalidades de atenção à saúde 

que surgiram na Grã-Bretanha na década de 1940, na época, referenciadas para tratamento de 

pacientes psiquiátricos crônicos e posteriormente adaptadas ao tratamento de dependentes 

químicos, segundo Paz & Colossi (2013) apud Raupp & Mulnitisky- Sapiro (2008). 

 Salientam ainda Paz & Colossi (2013) apud De Leon (2003), que as CTs 

caracterizam-se como modelos de tratamento de longo prazo para dependência química, 

administrados por dependentes químicos em recuperação previamente internados nessas 

instituições. Salientam também que os pacientes internados na CT recebem o nome de 

residentes, e, precisam permanecer um período de nove meses sem episódios de recaída para 

obterem alta e a graduação, e, dessa forma, se assim desejarem, podem permanecer na 

instituição trabalhando como monitores. 

A Moradia Assistida é caracterizada por Laranjeira et al (2012) como um modelo 

social de recuperação altamente efetiva de tratamento, onde vive-se com papéis definidos, 
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normas e regras, muitas vezes bastante rígidos e restritivos, porém necessários para manter a 

ordem e a convivência para aqueles que desejam um estilo de vida, sem uso de substâncias. 

Caracteriza-se Enfermaria Especializada, segundo Duailibi & Ribeiro (2012) como 

uma proposta terapêutica na qual a elaboração de um plano de tratamento é baseada nas a 

necessidades de cada paciente, com tratamento abordando profissionais como médicos 

clínicos e psiquiatras, profissionais de enfermagem, psicólogos, assistentes sociais e 

terapeutas ocupacionais, além das oficinas terapêuticas e atividades culturais, recreativas, de 

educação física e relacionadas à reinserção social.  

  Por fim, porém não menos importante, Paz & Colossi (2013) apresentam do mesmo 

modo como opção terapêutica os grupos de auto-ajuda, coordenados por dependentes 

químicos em recuperação ou algum familiar envolvido com uso, abuso ou dependência de 

alguma substância psicoativa. Entre esses grupos, encontra-se os AAs (Alcoólicos Anônimos) 

e os NAs (Narcóticos Anônimos), atuantes e reconhecidos nos cinco continentes desde 1935, 

tendo sua origem nos Estados Unidos e posteriormente, propagando-se mundialmente. 

Faz-se importante que esses ambientes de tratamentos estejam aptos a receber 

diferentes perfis de usuários, principalmente aqueles com comorbidades psiquiátricas, pois os 

resultados das amostras coletadas nesse artigo mostram que: entre os pacientes internados de 

forma voluntária, com média de idade de 33 anos e faixas etárias que concentraram o maior 

número de pacientes entre os 31 a 50 anos de idade, 53% deles apresentaram indicativos 

grave de ansiedade e depressão, 37% apresentaram indicativos moderados dos mesmos 

transtornos e 10% apresentaram indicativos leve de ansiedade e depressão. 

Em relação a forma de internação involuntária, a amostra apresentada nesse artigo 

constatou que entre esses pacientes, a média de idade foi de 31 anos, com faixas etárias que 

concentraram o maior número de pacientes entre 31 a 50 anos de idade,sendo que 67% deles 

apresentaram indicativos grave de ansiedade e depressão, 20% apresentaram indicativos 

moderados dos mesmos transtornos e 13% apresentaram indicativos leve de ansiedade e 

depressão. 

Independentemente do regime de internação voluntária ou involuntária, a presença de 

indicativos de depressão e ansiedade foram significativos. 

 De acordo com essa ideia Peuker et al (2010) destaca as comorbidades psiquiátricas 

em abusadores e dependentes de drogas como tendo significativa prevalência, entre 21 e 65% 

dos usuários, sendo que a chance é quatro vezes maior de apresentarem um ou mais 
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transtornos mentais do que pessoas que não fazem uso de substâncias, e, entre os possíveis 

transtornos nos dependente químicos, a depressão maior é o mais comum.  

Apontam ainda Peuker et al (2010) apud Calheiros, Oliveira, & Andretta (2006) que 

estudos sobre a relação de comorbidades psiquiátricas e abuso e dependência  de substâncias 

apresentam a ansiedade e a depressão são fatores que se constituem vulnerabilidade para o 

abuso de substâncias. Destarte Peuker et al (2010) apud Bittencourt & Oliveira, 2005; 

Edwards, Marshall, & Cooks  (1999) apresentam que há um quadro significativo de um terço 

de ansiedade nos alcoolistas e 50 a 67% desses e 80% dos dependentes de outras substâncias 

psicoativas apresentam sintomas semelhantes aos transtornos fóbicos, ao transtorno do pânico 

ou ao transtorno de ansiedade generalizada.  

Calcula-se, segundo Peuker et al (2010) apud Alves e cols. (2004); Monteiro (1997) 

que a 23 a 70% dos pacientes dependentes de álcool e outras drogas apresentem transtornos 

depressivos ou ansiosos.  

Considerando os tabagistas, esses também sofrem com transtornos de ansiedade, com 

prevalência de transtorno de ansiedade generalizada e fobia específica, conforme Peuker et al 

(2010) apud Munaretti & Terra (2007), além dos sinais de depressão, conforme aponta Peuker 

et al (2010) apud Glassman, Covey, Stetner, & Rivelli, 2001; Mello, Oliveira, & Ferreira 

(2006).  

Do mesmo modo, contribuindo com importantes dados referente aos transtornos de 

ansiedade e depressão nos usuários de substâncias psicoativas, Coelho et al (2013) apresentam 

a depressão como sendo um importante problema de saúde pública e altamente prevalente, 

responsável por uma grande carga socioeconômica no mundo, totalizando 4,5% do total da 

carga de doença, segundo relatório de Estatísticas Mundial de Saúde das Nações Unidas, em 

2002.  

Coelho et al (2013) apresenta ainda que a depressão costumeiramente tem um percurso 

crônico, com episódios recorrentes associados a disfunção progressiva da capacidade de 

cuidar de si mesmo e gerir com as atividades cotidianas, além da forte associação dos 

sintomas depressivos com a piora do funcionamento social, qualidade de vida e maior 

utilização de recursos de saúde em pacientes de atenção primária no Brasil.  

Reforça-se a idéia dos sintomas depressivos com a piora do funcionamento social e 

qualidade de vida através da contribuição de Perez et al (2005) que apresentam a falta de 

motivação para mudança no estilo de vida do dependente, assim como a apatia, a intolerância 
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à frustração, o desânimo e a inflexibilidade psíquica como sendo peculiar ao humor 

deprimido.  

Além do consumo de substâncias psicoativas ser uma preocupação mundial, em 

função da sua alta incidência e dos riscos à saúde provenientes deste uso, conforme já citado 

neste artigo, o uso, abuso ou dependência dessas substâncias podem causar maior 

vulnerabilidade para violência, conforme referência de Zaleski et al (2010) de que 

mundialmente a violência por parceiro íntimo é reconhecida como problema de saúde pública. 

Este autor refere ainda que apesar da maioria das agressões apresentadas terem sido 

considerada como violência leve, um terço aproximadamente desses eventos foram relatados 

como grave.  

Ainda seguindo com as referências de Zaleski et al (2010), mesmo que as mulheres, 

tanto quanto seus parceiros masculinos no que diz respeito à freqüência, perpetrarem 

violência, a maior probabilidade de sofrerem ferimentos graves ainda é nelas. A respeito dos 

problemas relacionados ao álcool, existe, segundo Zaleski et al (2010) maior probabilidade de 

violência por parceiro íntimo, independentemente se a violência foi perpetrada pela mulher ou 

pelo homem.  

E, ainda pensando sobre o consumo de álcool e sua relação com a violência, Zanoti-

Jeronymo, Laranjeira & Figlie (2008) apresentam significativas associações entre esse 

consumo e problemas com a propagação de abuso físico e sexual da criança e a violência 

doméstica. Zanoti-Jeronymo, Laranjeira & Figlie (2008) apresentam ainda, a existência de um 

risco aumentado para depressão, ansiedade e abuso de substâncias, além da propagação e 

vitimização pela violência marital do adulto em adultos filhos de alcoolistas e adultos que 

experienciaram o abuso físico ou sexual na infância.  

 Complementando essa idéia Canazaro & Argimon (2010) referem às doenças mentais, 

como estando relacionadas a fatores como: história de abuso físico ou sexual, baixo nível 

socioeconômico e história familiar de dependência química e problemas mentais.   

A utilização das substâncias psicoativas, podem se tornar ainda mais perigosa, quando 

seu início é precoce conforme resultados apresentados na amostra dos participantes dessa 

pesquisa que apontam que dos 30 participantes da internação voluntária que apresentaram o 

primeiro consumo das substâncias ainda na adolescência, o uso de maconha foi 67% da 

amostra, cocaína: 17% da amostra e o crack: 10% da amostra. O primeiro consumo dessas 

substâncias, pelos 30 participantes, na adolescência, da internação involuntária foi: maconha: 

73% da amostra, cocaína: 23% da amostra e o crack: 07% da amostra.  
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Esses dados tornam-se alarmantes quando se observa o apontamento de Mcardle & 

Angom (2012) apud McQueeny (2009); Newbury-Birch (2009) os quais relatam que as 

substâncias utilizadas durante a adolescência podem afetar negativamente a maturação 

cortical das substâncias brancas, a memória e progresso educacional e psicossocial durante 

esse período crítico do desenvolvimento, além de diminuir potencialmente, segundo Mcardle 

& Angom (2012) apud Impinen (2010) as chances de vida e, talvez, o tempo de vida de uma 

minoria significativa de jovens usuários. 

Levando-se em consideração aspectos terapêuticos, Paz & Colossi (2013) apud 

Landau (2004) refere à importância da rede social e a família como fatores de motivação para 

tratamento e, posteriormente, para recuperação.  

Contudo, algumas opções de tratamento pouco contemplam a inserção familiar, 

mesmo as literaturas existentes acerca da temática tendo referido o enfoque familiar como 

algo importante a ser trabalhado dentro da dependência, segundo Paz & Colossi (2013) apud 

Schenker & Minayo (2003) e ainda sendo pontuado por Paz & Colossi (2013) apud Carvalho 

& Almeida (2003), segundo pesquisas na área de dependência química, a família como sendo 

fator de proteção e prevenção à recaída, em alguns modelos de tratamento esse fundamental 

enfoque familiar acaba não sendo contemplado, com a devida atenção.  

Tão importante se faz a atenção ao núcleo familiar que Seadi & Oliveira (2009) apud 

Halpern (2001) apresentaram um dado de que o envolvimento de cada indivíduo com álcool 

e/ou outras drogas afeta direta ou indiretamente os pais, filhos, cônjuges ou companheiros. 

Dessa forma, talvez se torne difícil um trabalho eficaz com o dependente, sem que se aborde 

concomitantemente sua família, pois Paz & Colossi (2013) apud Moreira (2004); Seadi & 

Oliveira (2009) apontam o sintoma da adição como estando a serviço de uma homeostase 

familiar, além de apontar a revelação de um desequilíbrio e conflitos no sistema familiar com 

a melhora do dependente.  

Pensou-se, a partir desses dados, que uma abordagem familiar poderia acontecer nos 

diferentes modelos de tratamento para dependência química através da terapia familiar, a qual 

seguindo a colocação de Paz & Colossi (2013) apud Fliglie, Bordin & Laranjeira (2010) a 

qualidade de vida, assim como a mudança do comportamento abusivo da família pode-se dar 

através desse modelo de tratamento. 

Considera-se neste artigo que idealmente seria importante parear os participantes da 

amostra quanto à formação, faixa etária, estado civil, trabalho, número de filhos, primeiro 

episódio de uso na vida, assim como o consumo das diferentes substâncias psicoativas 
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apresentadas nesse trabalho. Porém devido a uma questão de logística dos Institutos onde as 

coletas foram realizadas, esse pareamento não foi possível fidedignamente, além de se tratar 

de uma amostra pequena, da qual não se permite análise estatística formal.    
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6 CONCLUSÃO 

Consideramos de suma importância que os índices de prevalência de ansiedade e 

depressão sejam investigados nos pacientes, através de instrumentos validados no Brasil, 

quando esses são admitidos em um ambiente de tratamento, seja esse ambiente qual for, e 

independentemente de seu regime de internação: voluntária, involuntária ou compulsória. 

 Os resultados alcançados nessa pesquisa através da aplicação da escala HADS e o 

questionário sobre as características socio-demográficas em paciente internados de forma 

voluntária e involuntária mostraram significativa prevalência dos índices de depressão e 

ansiedade, indo ao encontro das idéias apresentadas pelos autores citados nesse artigo que 

apontam esses transtornos como tendo significativa associação com o uso de substâncias 

psicoativas.  

Desta forma, o diagnóstico precoce da prevalência dos transtornos de ansiedade e 

depressão é essencial, pois podem auxiliar no plano terapêutico individual do usuário de 

substâncias psicoativas e, do mesmo modo, no planejamento de intervenções eficazes no 

tratamento, além de compreender melhor as manifestações físicas e psicológicas dos 

pacientes. Ainda considerando a importância da precocidade da identificação da prevalência 

desses transtornos, pode-se pensar em métodos preventivos que diminuam os episódios de 

recaídas, além de que gastos em saúde pública podem ser reduzidos com programas de 

prevenção.  

 Por fim, os autores desse artigo sugerem que as próximas pesquisas devem levar em 

consideração a inclusão de mulheres, uma vez que essa pesquisa teve sua prevalência de 

100% de homens, e, do mesmo modo investigar a forma como os índices de ansiedade e 

depressão dificultam a aderência ao tratamento, assim como as intervenções utilizadas em 

cada ambiente de tratamento e sua eficácia nos usuários de substâncias psicoativas. A 

precisão do diagnóstico psiquiátrico também se faz um importante diferencial. Variáveis que 

podem se associar ao fenômeno investigado como características individuais de personalidade 

também merecem atenção durante futuras investigações.  
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