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Resumo 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida inicialmente através de um convênio da PUCRS 

com a Federação Internacional de Universidades Católicas – FIUC e atualmente é financiada 

pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico– CNPq, é composta 

por quatro grupos de pesquisa da PUCRS, dos quais dois são da Faculdade de Serviço Social, 

um da Faculdade de Psicologia e um da Faculdade de Educação. Estudos sobre o uso de 

drogas têm sido frequentemente descritos na literatura e o assunto se constitui como 

preocupação governamental mundial. Objetiva-se analisar as políticas e as práticas que 

constituem a rede de atendimento aos usuários/dependentes químicos e suas famílias nas áreas 

da saúde, assistência social, justiça e segurança pública, a fim de contribuir para o 

enfrentamento da drogadição no RS. 

A pesquisa fundamenta-se no método dialético crítico e se caracteriza por ser um estudo 

qualitativo com dados quantitativos complementares. A análise de conteúdo é fundamentada 

em Bardin (1979). Foram elaborados diferentes instrumentos para análise documental de 

artigos científicos, teses, dissertações, e artigos de jornais e legislações referentes à temática. 

Estão sendo realizadas entrevistas com gestores, profissionais, usuários e familiares, por meio 

de formulários semi-estruturados no desígnio de verificar como esses programas e serviços 

dialogam entre si, constituindo-se em rede.  

Análises preliminares demonstram que a rede de atenção é fragmentada, sendo 

necessário qualificar a comunicação entre as áreas da Assistência Social, Saúde e Justiça as 
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quais compõem a rede, sugerindo-se agregar mais profissionais de diversas áreas com 

capacitação específica para a atenção à drogadição. As estruturas de atendimento e de 

recursos humanos foram apontadas como insuficientes para o volume da demanda. Constatou-

se que há dificuldades de inserção dos dependentes químicos em tratamento no mercado de 

trabalho, bem como a falta de estratégias específicas para estimular uma maior participação 

da família nesse processo. 

 A partir do conhecimento produzido com a pesquisa através de aprofundamento 

teórico e investigação sobre as políticas e práticas de atenção aos usuários e suas famílias 

pretende-se contribuir com o enfrentamento ao uso problemático de drogas. 
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