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RESUMO 

 

Para compreendermos o fenômeno do uso de drogas, sejam elas licitas ou ilícitas, 

precisamos levar em consideração o processo histórico, político, cultural, espiritual e religioso 

de forma contextualizada. Muitas substâncias são utilizadas para diversos fins, até mesmo 

terapêuticos, como por exemplo a cannabis, que tem seu uso regulamentado para tratamento de 

algumas doenças. O álcool por exemplo, serve de base alimentar para algumas bebidas e outros 

produtos. Com isso, a discussão sobre drogas pode adotar sentidos positivos ou negativos 

dependo das subjetividades pessoais e formas sociais de seu uso (TORCATO, 2016). Embora 

seja conhecida a relação entre uso de substâncias e risco aumentado para o suicídio, estudos 

comparativos sobre risco de suicídio de usuários de substâncias psicoativas (SPAs) de 

diferentes perfis e que estejam em tratamento em locais fechados, ainda são necessários. 

Compreender e aprofundar os conhecimentos sobre risco de suicídio entre usuários de 

substâncias psicoativas de diferentes perfis, pode ser útil para planejar e criar novas estratégias 

de prevenção, tanto na abordagem, como no tratamento para essas pessoas que estão sendo 

assistidas no âmbito de um modelo sociocultural. Dessa forma, objetivou-se comparar o risco 

de suicídio entre usuários de substancias psicoativas (SPA) de diferentes perfis, residentes em 

serviços fechados de reabilitação. Trata-se de um estudo observacional, transversal e 

correlacional-descritivo, com amostra não probabilística composta por usuários de substâncias 

psicoativas residentes de 2 Comunidades Terapêuticas e 1 Clínica Terapêutica. Os instrumentos 

utilizados foram: questionário sociodemográfico; Teste de triagem do envolvimento com álcool, 

tabaco e outras drogas (ASSIST) e Escala de Ideação Suicida de Beck. Participaram do estudo 

65 indivíduos do sexo masculino, que possuíam idade entre 19 e 63 anos, com média de 36 

anos. Destaca-se que 11,3% dos pacientes fazem uso esporádico (ou nenhum) de uma ou mais 

drogas, 8,1% apresentam uso abusivo ou provável dependência em álcool, 45,2% apresentam 

uso abusivo ou provável dependência em uma ou mais drogas (exceto álcool) e 35,5% 

apresentam uso abusivo ou provável dependência em álcool e outras drogas. Observa-se 

também que 16,1% dos pacientes foram classificados com risco de ideação de morte e 8,1% 

com risco de ideação suicida.  Foi possível constatar que os usuários de SPAs têm uma forte 

ligação ao risco de suicídio, pois possuem uma fragilidade bio e psicossocial que podem servir 

como gatilhos, como o desemprego, a e exclusão familiar e social. Quanto ao objetivo do 



  

 

presente estudo, foi encontrada associação forte entre as variáveis perfil de consumo de SPA e 

ideação suicida, sendo que a maior proporção de risco foi encontrada entre participantes que 

fizeram uso de múltiplas drogas. Uma possível explicação é que o próprio uso de drogas é 

considerado motivação para pensamentos suicidas (STORNINO et al., 2018). Além disso, o uso 

abusivo e contínuo do álcool pode agir como gatilho para pensamentos suicidas e tentativas 

entre pessoas em situação de risco, podendo, dessa forma, aumentar as ideações e o 

comportamento suicida, além de influenciar na letalidade da tentativa (CORDEIRO et al., 2020; 

CANTÃO; LAPPANN BOTTI, 2017).  Dessa forma, conclui-se que é necessário o 

investimento e fortalecimento dos profissionais que atuam não só nas comunidades terapêuticas, 

mas na rede de saúde como um todo. As comunidades terapêuticas, tendo um papel fundamental 

no tratamento, também precisam capacitar e investir em seus profissionais e na própria 

comunidade para assim criarem estratégias de prevenção. 
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