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Resumo 

 

O presente estudo visa avaliar a efetividade de um programa de intervenção de habilidades de 
enfrentamento assertivas no tratamento de dependentes químicos, oferecendo atendimento 
grupal, com sessões de 2 horas de duração ao longo de 10 semanas, realizado em 
comunidades terapêuticas. O estudo contará com uma amostra de 40 sujeitos adultos entre 18 
e 59 anos. Primeiramente se configura num estudo transversal de levantamento e associação 
entre variáveis. Os instrumentos utilizados foram: questionário de dados sociodemográficos; o 
MINI (Mini International Neuropsychiatric Interview) que é um questionário diagnóstico; 
Inventário de Habilidades Sociais/IHS, que tem como objetivo caracterizar o desempenho 
social, apresentando uma estrutura com cinco fatores (enfrentamento e autoafirmação com 
risco, autoafirmação na expressão de sentimento positivo, conversação e desenvoltura social, 
autoexposição a desconhecidos e a situações novas e autocontrole de agressividade); ESTUD 
(Escala de tentação para uso de drogas) e EAAD (Escala de autoeficácia para abstinência de 
drogas); Inventário de Estratégias de Coping, questionário de 66 itens, que englobam 
pensamentos e ações utilizadas para lidar com demandas internas ou externas de um evento 
estressante, dividido nos fatores confronto, afastamento, autocontrole,suporte social, aceitação 
da responsabilidade, fuga e esquiva, resolução de problema e reavaliação positiva; DASS-21 
escala do tipo likert de 4 pontos, destinada a avaliar a perturbação de depressão, ansiedade e 
stress; Screening Cognitivo do WAIS-III compreendendo os subtestes Dígitos que avalia a 
atenção auditiva concentrada, o controle inibitório e a memória de trabalho; Cubos  que 
identifica a formação de conceitos envolvendo análise, síntese e organização visomotora; 
Códigos que mede a capacidade de reprodução visual e a habilidade psicomotora; e o IDHEA 
(Inventário de Habilidades de Enfrentamento Antecipatório para a abstinência de Álcool e 
outras Drogas). Espera-se neste estudo que o Treinamento de Habilidades Sociais se apresente 
efetivo auxiliando no alcance e manutenção da abstinência. Até o momento, obtivemos uma 
caracterização parcial da amostra, sendo ela composta por 25 sujeitos, sendo 15 mulheres e 10 
homens, com idades entre 18 e 63 anos e com idade média de 30 anos. Destes, 56% (n=14) 
possuem ensino fundamental incompleto; 8% (n=2) ensino fundamental completo; 16% (n=4) 
ensino médio incompleto; 12% (3) ensino médio completo; 8% (2) ensino superior. 
 
Palavras chave: Dependência álcool e drogas; Treinamento de Habilidades Sociais. 
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