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INTRODUÇÃO – O presente trabalho tem como objetivo principal apresentar de 

forma parcial o resultado de pesquisa realizada no Centro de Atenção Psicossocial 

Álcool e Drogas – CAPS AD Primavera, no município de Cabedelo – PB. Cabe resgatar 

que os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas é um dos serviços substitutivos 

de Saúde Mental, proposto pela Reforma Psiquiátrica no Brasil e visa estabelecer 

estratégias de cuidado junto às pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. 

OBJETIVOS - a) Identificar o número de jovens acolhidos no CAPS AD Primavera, 

durante o período de 2009 a 2011, na perspectiva da construção de estratégias de 

inserção dos jovens ao serviço; b) Proporcionar o acesso aos dados de atendimento ao 

público juvenil que contribuam para a ampliação do entendimento e da equipe técnica; 

c) Elaborar informações de caráter investigativo sobre o tema que envolve juventude, 

álcool e outras drogas, de modo a contribuir com as estratégias de cuidado. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS - O caminho metodológico desenvolvido 

na pesquisa experiência foi orientado pela produção de dados e informações, a partir de 

análise documental de relatórios e prontuários, como também de entrevistas junto aos 

membros da equipe técnica do serviço. PRINCIPAIS RESULTADOS – A pesquisa 

desenvolvida apontou para o seguinte resultado que dentre os 155 atendimentos de 

usuários de álcool e outras drogas 39 são jovens entre 15 e 29 anos, estes 

correspondendo a 25% dos atendimentos. Considerando também que, 75% desses 

jovens usam Crack e 25% usam três tipos de drogas dos quais estão o álcool, a maconha 

e o Crack. CONSIDERAÇÕES – Concluímos que o número de jovens é bastante 

inferior se comparado em relação ao número de acolhimentos realizados pelo serviço. 

Contudo, ressalvam-se os desafios que é a construção de estratégias de cuidado para um 

público especifico, como o segmento juvenil, quando a proposta do serviço é o cuidado 

de um público adulto. O que coloca em pauta é como se dar o cuidado aos jovens que 

fazem uso abusivo de álcool e outras drogas no CAPS AD Primavera, de tal forma que 

tais atividades estejam pautadas tanto na Política Nacional de Álcool e Drogas como na 

Política Nacional de Juventude. Tendo em vista a efetivação das políticas públicas que 

atendam ao segmento juvenil respeitando suas particularidades e necessidades em 

termos de forma da atenção, de linguagem, conteúdo e abordagem.  
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