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O consumo de drogas é multifatorial e o uso problemático leva ao comprometimento de vários 
aspetos de vida do sujeito como educação, emprego e relações familiares, devendo estes aspectos 
serem trabalhados pela equipe a fim de diminuir os prejuízos associados e para a adoção de 
hábitos de vida saudáveis. Esta pesquisa, representa uma possibilidade de escuta desta população 
pelos profissionais que os assistem, visando auxiliar na integração das políticas públicas existentes 
às práticas realizadas, conforme o modelo psicossocial. Analisar a influência do programa de 
tratamento em adição do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) sobre os aspectos de vida do 
usuário: pessoal e familiar, funcional, econômico-financeira, sociocomunitária e espiritual. Trata-
se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo exploratório-descritiva. Foram realizadas 
entrevistas semiestruturadas, entre abril e agosto de 2015, com 14 usuários de um ambulatório 
em adição que participaram do programa de tratamento desde a etapa da internação. Utilizou-se 
a análise de conteúdo do tipo temática para o tratamento dos dados. Esta pesquisa foi aprovada 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCPA (n. 993.057). Foram organizados em quatro categorias 
temáticas conforme os aspectos de vida investigados: a) aspecto pessoal - constatou-se que a 
relação entre os entrevistados e a equipe se mostrou potencializadora de mudanças nos valores 
de vida dos usuários, e que as habilidades sociais se mostraram como importantes componentes 
para o tratamento, podendo, desta maneira, contribuir para inserção social dos usuários. b) 
aspecto familiar - evidenciou-se a dificuldade de adesão dos familiares, fazendo-se necessário 
maior diversidade na oferta de atendimento a esta população. c) aspectos funcional, econômica e 
social - observa-se que os aspectos de lazer e cultura não eram demandas dos usuários, mas a 
partir do momento que foram trabalhados pela equipe, possibilitaram aos usuários a promoção do 
pertencimento aos locais em que estas atividades ocorrem.  d) aspecto espiritual - a partir desta 
categoria podemos inferir que o mais importante é o espaço para exercício da espiritualidade e 
não a maneira como o grupo é conduzido.  Este estudo tornou explícita a complexidade no 
atendimento aos usuários de drogas exigindo que os serviços que atendem esta população 
considerem os diferentes aspectos de vida do sujeito para planejar suas ações. Palavra-chave: 
Saúde mental;; Centros de Tratamento de Abuso de Substâncias; Transtornos Relacionados ao Uso 
de Substâncias. 




