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RESUMO 

 

 

INTRODUÇÃO: Vivemos em uma sociedade em que o consumo de álcool e drogas e o 

número de usuários estão aumentando consideravelmente, em função disso, tratar do tema 

da dependência química torna-se cada vez mais relevante. Segundo o Centro Brasileiro de 

Informações Sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID), o consumo de drogas pode ocorrer 

como uma forma de obter prazer, de diminuir a ansiedade, estresse, medos e até mesmo no 

alívio de dores físicas. Quando usada de forma excessiva, recorrente e sem controle, 

frequentemente a droga leva a dependência. A dependência química consiste em um conjunto 

de elementos que envolvem o comportamento, a capacidade de aprendizagem e a fisiologia 

corporal, relacionados ao consumo frequente de substâncias psicoativas, e que permanecem 

apesar das suas consequências prejudiciais. Os traços de personalidade são características da 

personalidade, fortemente arraigados, constantes e estáveis ao longo de um período. 

Reunidos, eles formam um complexo padrão de características cognitivas, afetivas e 

comportamentais que são exteriorizadas automaticamente em várias áreas do funcionamento 

psicológico. Se por ventura, alguns traços de personalidade específicos são tomados em 

conjunto, eles estabelecem um perfil, uma maneira própria, ou padrão de personalidade. 

OBJETIVOS: Identificar os perfis de personalidade predominantes nesses usuários; 

caracterizar os dependentes químicos em tratamento em um CAPS AD quanto ao perfil 

sociodemográfico; discutir as estratégias e crenças disfuncionais dos perfis/transtornos de 

personalidade e como estão relacionadas aos padrões  comportamentais do dependente 

químico; analisar como o psicólogo pode intervir nas crenças disfuncionais ao uso de álcool 

e drogas dos pacientes do CAPS AD. MÉTODO: os participantes foram uma mulher e sete 

homens que se encontram em processo de tratamento no CAPS AD. Os dados foram 

coletados por meio da aplicação do questionário (PBQ- SF versão reduzida), e um 

questionário sociodemográfico. RESULTADOS: Os resultados apontaram para altos 

escores nas escalas paranoide 100% da amostra, 85% antissocial e 75% na escala de perfil 

obsessivo compulsivo do PBQ-SF. Cabe a Psicologia promover espaços de escuta e reflexão 

para a compreensão das dificuldades oriundas do uso de álcool e outras drogas, viabilizando 

o autoconhecimento, desenvolvimento de estratégias de personalidade mais eficazes e 

enfrentamento do processo de tratamento e buscando amenizar as consequências causadas 

pelo mesmo. CONCLUSÃO: A partir do estudo foi possível a identificação dos principais 

perfis de personalidade dos usuários do CAPS AD, assim como foi possível destacar a 

importância do psicólogo, como um do profissional capaz de auxiliar no tratamento desses 

pacientes. 

 

Palavras chave:1. CAPS AD. 2. Dependência química. 3. Perfis de personalidade 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Como forma de diminuir o sofrimento e aumentar o prazer há vários séculos faz-se uso de 

substâncias psicoativas (SPAs), essa prática ocorre através de crenças culturais diversas e desde 

períodos pré-históricos. Entretanto, o consumo da droga utilizada apenas em rituais, consumo em 

poucas quantidades, e não para produção passou, a ser utilizada de forma diferente, a distribuição 

e o consumo, ocorrem agora em larga escala, e se tornou um produto comercializável, utilizado por 

indivíduos de ambos os gêneros, de todas as idades, independentemente da escolaridade e do poder 

aquisitivo (VIEIRA, 2008). 

Os estudos relacionados ao processo histórico do uso e abuso de SPAs pela humanidade 

apresentam uma modificação significativa no padrão de uso nos tempos contemporâneos em 

relação àqueles até o início do século XX. Percebe-se que o consumo deixa de ser prioritariamente 

ritualístico, ocasional e limitado a pequenos grupos ao uso indiscriminado, abrangendo grande 

parte dos países e das classes sociais, chegando a caracterizar-se como um modo de vida típico das 

sociedades de consumo atuais (MACRAE, 2007). 

As SPAs não são apenas compostos dotados de determinadas propriedades 

farmacológicas, que podem ser naturais e classificadas como depressoras, perturbadoras e/ou 

estimuladoras do sistema nervoso central do indivíduo. Sua existência e seu consumo envolvem 

questões mais complexas, relacionadas à liberdade e subordinação, padecimento e satisfação, 

conhecimento e transcendência, criminalidade, sociabilidade, pudor, violência, lucro, poder e 

comércio (BECKER, 2011). 

Watkins, Hunter, Wenzel, Tu, Paddock e Griffin (2004) afirmam ser provável a existência 

de um ou mais transtornos mentais em usuários de álcool e outras drogas, da qual a depressão e 

ansiedade são os que mais prevalecem. Nesse sentido, identificar a existência desses transtornos 

contribui expressivamente para o bom prognóstico do tratamento. 

Herrero, Domingo, Torrens, Brugal (2008) afirmam que a partir de um estudo de 

prevalência com usuários de cocaína, no qual o Inventário Beck de Depressão (BDI) foi utilizado 
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como instrumento de investigação para depressão, chegou-se a conclusão de que a população 

usuária de álcool ou cocaína apresentava maior predisposição a ter depressão moderada ou grave. 

Segundo Beck (2005) na teoria cognitiva dos transtornos da personalidade os esquemas e 

crenças centrais são vistos como estruturas organizacionais e representações mentais globais, que 

dirigem o processamento de informação e comportamento. Young, Klosko e Weishaar (2008) 

destacam ainda que nos transtornos da personalidade, os indivíduos têm suas crenças centrais 

disfuncionais ativadas na maioria do tempo e isso gera incontáveis consequências, geralmente 

negativas, em quase todos os contextos. 

Nos transtornos da personalidade, em função dos comportamentos de enfrentamento que 

se estabeleceram como um padrão inflexível de resposta, a pessoa acaba tendo um número muito 

limitado de alternativas para as diferentes questões da vida, tornando-se normalmente 

impossibilitado de utilizar estratégias mais adequadas a cada nova situação, portanto, certos 

padrões de comportamento se apresentam muito desenvolvidos, enquanto outros encontram-se 

subdesenvolvidos. Ressalta-se ainda que indivíduos com personalidade saudável são capazes de 

usar eficazmente vários tipos de estratégias para diferentes situações (YOUNG et al., 2008). 

Partindo desse contexto e tendo em vista a questão do uso e abuso de álcool e outras 

drogas, tão amplamente divulgada e discutida nos mais diversos campos da saúde, este estudo tem 

como proposta o seguinte questionamento: quais são as crenças disfuncionais que caracterizam os 

transtornos de personalidade encontrados nos pacientes, usuários de álcool e outras drogas que 

frequentam o CAPS AD da cidade de Patrocínio-MG? Acredita-se que conhecendo as crenças 

disfuncionais, é possível perceber quais são as estratégias compensatórias utilizadas pelos 

indivíduos e também como estas articulam a história de seu desenvolvimento. 

O inquietante crescimento do uso e abuso de drogas no Brasil e no mundo está diretamente 

relacionado às características da pós-modernidade que é cheia de transformações tanto no modo de 

pensar, como no modo de agir das pessoas e sobretudo, no que diz respeito ao comportamento. 

Desta forma, o crescente número de usuários de drogas, com suas repercussões físicas, biológicas, 

sociais e psicológicas no indivíduo e em seus meios familiar e social constituem-se num grave 

problema de saúde pública (BALTIERI, 2001). 

A dependência química constitui-se num grave problema de saúde pública, por ser 

responsável por uma série de prejuízos ocupacionais, psicológicos, socioeconômicos e físicos aos 

seus usuários. Tanto na população mundial quanto na Brasileira, estudos especializados indicam 
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que há uma similaridade no perfil de usuários de substâncias psicoativas. Dentre eles, os mais 

favoráveis ao uso abusivo ou dependência de drogas encontram-se os jovens, desempregados, com 

baixo grau de instrução, pouco poder aquisitivo e provenientes de famílias desestruturadas 

(DIHEL, CORDEIRO, LARANJEIRA, 2010). Todavia, segundo Sadock e Sadock (2007) observa-

se a propagação das drogas por todas as classes sociais e a iniciação do consumo em idades, cada 

vez mais, precoces, e estas são quase sempre, precedida pelo uso da bebida alcoólica. 

Ao conviver diariamente no CAPS AD de Patrocínio, com os usuários de drogas, percebe-

se as alterações emocionais constantes, o sofrimento dos usuários e os malefícios decorrentes do 

uso das substancias psicoativas, sendo que estes vem repercutir diretamente no convívio social e 

familiar dos usuários, e a partir dessa percepção surge o interesse em conhecer os transtornos de 

personalidade predominantes nestes usuários e em como suas crenças influenciam no uso de 

substância psicoativas. 

Neste sentido, Sadock e Sadock (2007) afirmam que conhecer o perfil dos usuários de 

substâncias psicoativas torna-se um referencial importante, que fundamenta a criação de políticas 

públicas de prevenção e também de combate ao uso e abuso de drogas e à oferta de tratamento aos 

usuários.  

Neste particular, reside a relevância do presente trabalho. Almeja-se com este projeto 

contribuir para que possam se aprofundar ainda mais nos estudos e teorias relacionados à Psicologia 

da Saúde e Social e que outros indivíduos venham se interessar pela relevância do tema e possam 

dar sequência nos estudos relacionados ao uso de álcool e drogas e na importância do cuidado 

integral do usuário. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Dependência Química 

 

 

Vivemos em sociedade em que o consumo de álcool e drogas e o número de usuários estão 

aumentando consideravelmente. Em função disso, tratar do tema da dependência química torna-se 

cada vez mais significativo (SANTOS E COSTA-ROSA, 2007). Segundo o Centro Brasileiro de 

Informações Sobre Drogas Psicotrópicas, o consumo de drogas pode ocorrer como uma forma de 

obter prazer, de diminuir a ansiedade, estresse, medos e até mesmo no alívio de dores físicas. 

Quando utilizada de forma excessiva e recorrente sem obter controle do consumo, frequentemente 

a droga ocasiona dependência (CEBRID, 2009). 

Ainda de acordo com Cebrid (2009), essa dependência pode ser de cunho fisiológico ou 

psicológico, do qual, no primeiro tipo, a dependência apresenta sintomas físicos quando o indivíduo 

não faz uso da droga, conhecido como “síndrome de abstinência” e no último tipo, quando há 

suspensão do consumo da droga, surge sensações como aumento da ansiedade, sensação de vazio, 

desconforto e mal-estar. 

A dependência química consiste em um conjunto de elementos que envolvem o 

comportamento, a capacidade de aprendizado e a fisiologia corporal, decorrente do consumo 

frequente de uma substância psicoativa, aliado ao desejo de usar a substância, em conjunto com o 

descontrole de sua utilização, e que permanece apesar das suas consequências prejudiciais. Na 

dependência, comumente, dá-se prioridade ao uso da droga em detrimento de outras atividades e 

necessidades sócio ocupacionais (BALLIONE, 2011). 

O diagnóstico de dependência química passou por um progresso no decorrer das últimas 

décadas, já que não é mais apenas um sintoma associado a outros transtornos. A partir do terceiro 

Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, ocorreu uma importante mudança na 

definição deste transtorno por meio da classificação do abuso de substâncias. Mas apenas em 1994, 

no DSM IV, foi que o abuso de substâncias aparece como um diagnóstico preciso e com sintomas 
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específicos. O conceito utilizado atualmente foi apresentado neste manual, e traz parâmetros 

diagnósticos específicos, que direcionam para diferentes graus de dependência e a ocorrência da 

síndrome de dependência, baseada em sintomas e sinais que se transformam ao longo de uma linha 

contínua, e é reconhecida pela psiquiatria como uma patologia que demanda cuidados, atenção e 

tratamentos específicos (POSSIDENTE et al., 2008) 

Ainda em relação à dependência química, o Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais, evidencia sete critérios para a sua caracterização e complementa que, para o 

indivíduo ser definido como dependente químico, esse deve demonstrar no mínimo três dos sete 

critérios elencados pelo manual em um intervalo de doze meses. Os critérios em questão são: a 

abstinência (transformações comportamentais quando ocorre privação da substancia no 

organismo); a tolerância (maior resistência ao efeito da droga, mesmo fazendo uso da mesma 

quantidade); consumo de quantidades cada vez maiores da droga ou gasto maior de tempo do que 

o pretendido para consumi-la; desejo de parar ou diminuir o uso da substância e não atingir esse 

objetivo. Ainda, pode ocorrer o afastamento ou a diminuição na participação em eventos 

ocupacionais, sociais, ou atividades festivas por causa do uso da droga. O indivíduo, mesmo tendo 

consciência dos efeitos colaterais negativos que a substância pode acarretar e que eventualmente 

já se evidenciem psicologicamente ou fisicamente, permanece utilizando-a e privando-se das 

atividades em família para permanecer mais tempo com outros usuários (APA, 2002). 

O tema da prevenção e tratamento de transtornos relacionados ao consumo de álcool e 

drogas passa a ser um problema de saúde pública, problema este que as políticas de saúde não 

estavam se atentando. Anteriormente essa questão do uso e/ou abuso de álcool e drogas era tratado 

apenas por instituições da segurança pública, da justiça, benemerência e associações religiosas 

(BRASIL, 2007). 

Quanto à assistência dos usuários que fazem uso de substâncias de forma abusiva, os 

mesmos eram tratados em clínicas não especializadas, recebiam tratamentos rigorosos, que 

focavam apenas na abstinência, contudo a situação se agravou bastante, devido à evidente falta de 

iniciativas pertinentes voltadas ao cuidado população usuária de drogas (VARGAS, 2013) 

Na tentativa de mudar a questão da assistência aos pacientes com transtorno mental, 

inclusive indivíduos com dependências químicas, do início nos anos 70 a Reforma Psiquiátrica no 

Brasil (ANTUNES, 2007). 
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O Ministério da Saúde, em 1992, por meio da Portaria 224 de 29/01/92 determinou novas 

diretrizes e normas para o atendimento aos indivíduos portadores de transtornos mentais. Em 2002, 

surgem os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que se apresentam em suas diferentes 

modalidades, orientando a assistência de acordo com o tipo de transtorno e população atendida, 

entre eles encontra-se o CAPS Álcool e Drogas (NASCIMENTO, 2009). 

O CAPS AD tem como principal objetivo proporcionar atendimento para a população 

oferecendo atividades preventivas e terapêuticas. Desse modo, esses Centros procuram realizar, 

cotidianamente, acolhimentos na modalidade intensiva, semi- intensiva e não- intensiva, além de 

ofertar também tratamentos personalizados para cada indivíduo de acordo com seu perfil, bem 

como “condições de repouso ou desintoxicação ambulatorial de usuários que precisam de tais 

cuidados”, procurando sempre a reabilitação e reinserção destes na sociedade. O CAPS ainda 

proporciona cuidados aos familiares, já que eles são fatores determinantes para a promoção da 

saúde integral dos usuários (BRASIL, 2004). 

 

 

2.2 Teoria da Personalidade 

 

 

Apesar dos transtornos de personalidade terem sido alvos de discussão na área clínica 

desde o início da história da psicoterapia, há alguns anos atrás estes passaram a ser tratados na 

literatura principalmente sob orientação teórica psicanalítica (Beck, 2005). É relativamente nova a 

abordagem psicoterapêutica dos transtornos da personalidade voltada para a perspectiva cognitivo-

comportamental, todavia, sua contribuição para a compreensão e tratamento desses transtornos 

cresce de forma significativa e promissora (Butleret al., 2006). 

Traços de personalidade são características da personalidade, fortemente arraigados, 

constantes e estáveis ao longo de um período (APA, 2002). Reunidos, eles formam um complexo 

padrão de características cognitivas, afetivas e comportamentais que são exteriorizadas 

automaticamente em várias áreas do funcionamento psicológico. Se por ventura, alguns traços de 

personalidade específicos são tomados em conjunto, eles estabelecem um perfil, uma maneira 

própria, ou padrão de personalidade (ROBINSON, 2005). 
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Os traços que caracterizam um padrão único de personalidade, não configuram 

necessariamente um transtorno da personalidade. Apenas quando esses traços do ser são 

nitidamente mal adaptados, excessivos ou rígidos, acarretando um comprometimento importante 

no desempenho da pessoa, é que eles podem caracterizar-se como transtorno da personalidade 

(CABALLO, 2005). 

Os transtornos da personalidade são definidos por critérios diagnósticos que permitem 

enquadrar os indivíduos dentro de uma categoria clínica específica. Os critérios diagnósticos 

constituem uma lista de características, costumes, pensamentos, sentimentos ou comportamentos 

profundamente relacionados a uma desordem específica, correspondendo uma categoria 

nosológica. Sendo assim, quando todas as características de uma lista são pegas em conjunto, se 

cria um protótipo ou uma categoria idealizada de um transtorno de personalidade (MAGNAVITA, 

2004). 

Segundo a APA (2002), o DSM-IV-TR traz a categorização de 12 transtornos da 

personalidade, 10 deles (esquizoide, paranoide, antissocial, borderline, esquizotípica, histriônica, 

dependente, narcisista, esquiva, obsessivo-compulsiva) estão oficialmente aceitos e 2 deles 

(passivo-agressiva e depressiva) são provisórios, uma vez que estão aguardando confirmações de 

estudos. 

No DSM-IV-TR APA (2002), essas categorias clínicas, se reúnem em três grupos, de 

acordo com semelhanças descritivas: os pacientes portadores de transtornos da personalidade do 

agrupamento A (esquizoide, esquizotípica e paranoide) são frequentemente incomuns ou 

excêntricos; aqueles com transtornos da personalidade do grupo B (borderline, histriônica, 

narcisista e antissocial,) são frequentemente, emocionais, instáveis ou dramáticos, e por fim, 

aqueles com transtornos da personalidade que se enquadram no grupo C (dependente, esquiva e 

obsessivo-compulsiva) frequentemente se mostram como ansiosos ou medrosos. 

Outra maneira de descrever os transtornos da personalidade é por meio do conceito de 

esquema, conforme o modelo cognitivo-comportamental os esquemas podem ser estabelecidos 

como representações mentais de diversos aspectos do sistema biopsicossocial humano – aspectos 

afetivo, comportamental, cognitivo, motivacional e fisiológico – estruturadas de acordo com seus 

conteúdos, funções e estruturas que lhe são próprios. Esses esquemas se progridem e se organizam 

desde a infância a partir da relação entre o temperamento do indivíduo e fatores ambientais. Essa 

troca entre fatores ambientais e genéticos atribui padrões afetivos, cognitivos, motivacionais, 



19 
 

comportamentais e fisiológicos aos perfis de personalidade, tornando o indivíduo apto para reagir 

em cada uma dessas esferas. A personalidade torna-se, portanto, resignada a uma maneira muito 

particular ao modo como esses esquemas se organizam e adaptam o indivíduo as contingências 

(BECK, FREEMAN, 1993). 

Como elementos cognitivos fundamentais associados e formadores desses esquemas 

foram elaborados três níveis de cognição, sendo eles: os pensamentos automáticos, as crenças 

centrais e as crenças intermediarias (KNAPP, 2004). Esses pensamentos são desenvolvidos desde 

cedo na infância e são reforçados como consequência de repetidas experiências de aprendizagem 

no decorrer da vida sendo concretizadas com o início da adolescência e da vida adulta (BECK, 

1997). 

Os pensamentos automáticos, segundo Beck (1997), são aqueles que nos ocorrem 

diariamente, nos diversos contextos e momentos do dia-a-dia, e grande parte deles sem reflexão 

consciente, uma vez que, como o próprio nome sugere, acontecem de forma automática, instintiva, 

espontânea e involuntária. 

Beck (1997), afirma ainda que, a partir dos pensamentos automáticos torna-se possível 

alcançar níveis de cognição mais profundos: as crenças centrais e as intermediarias. 

Estas crenças e pensamentos automáticos se correlacionam de forma que as primeiras 

instituem fontes ou matrizes que norteiam e alimentam as segundas. Os conceitos e ideias mais 

centrais que a pessoa tem a respeito de si mesma e do seu self, estão relacionados às crenças 

centrais, por isso, são consideradas as mais essenciais e profundas. As crenças começam a se 

desenvolver na infância, e através da interação do indivíduo com outras pessoas, ao longo da vida 

encontra situações que as solidificam, confirmam e as fortalecem (BECK, 1997). 

O contato do indivíduo com influências externas ruins e com eventos traumatizantes 

podem fazer com que as crenças centrais tornem- se disfuncionais. Elas se tornam rígidas, extremas 

e imperativas, fazendo com que os indivíduos se sintam vulneráveis frente a novos conceitos e 

novas experiências, o que impossibilita a renovação de suas crenças disfuncionais já previamente 

estabelecidas (YOUNG, KLOSKO, 1994). 

Como o modelo cognitivo pressupõe nos transtornos de personalidade, os indivíduos têm 

suas crenças centrais disfuncionais ativadas grande parte do tempo, acarretando consequências 

indesejáveis em quase todos os contextos de sua vida (Beck 2005). 
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2.3 Personality Belief Questionnaire – Short Form (PBQ-SF) 

 

 

O PersonalityBeliefQuestionnary – Short Form (PBQ-SF) é um instrumento clínico e de 

pesquisa, criado por A. Beck e J. Beck em 1991, com o objetivo de avaliar crenças disfuncionais 

que estão relacionadas aos transtornos da personalidade do Eixo II, do Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais DSM-IV (APA, 2002). 

O propósito central do questionário está baseado na hipótese de que as particularidades 

descritivas dos transtornos da personalidade podem estar fundamentadas em diferentes padrões de 

crenças, tanto quanto são percebidas nos diversos sintomas clínicos, uma vez reconhecidas, as 

crenças desadaptativas sugerem temas conceituais que articulam a história de desenvolvimento da 

pessoa, reações disfuncionais, estratégias compensatórias e situações atuais dos pacientes (A. 

BECK, 2005; LEITE, 2012). 

O PBQ possui 126 itens que, na sua configuração inicial, avaliavam nove escalas (14 itens 

por escala) que correspondiam aos nove transtornos de personalidade (paranoide, dependente, 

obsessivo-compulsiva, antissocial, narcisista, passivo-agressiva, histriônica, evitativa e 

esquizoide/esquizotípica) (BECK et al., 2001). 

Em um amplo estudo com 756 pacientes psiquiátricos ambulatoriais, Beck et al. (2001) 

destacaram índices de consistência interna e teste- reteste favoráveis para o PBQ. O exame da 

validade de critério utilizado pelos pesquisadores demonstrou resultados que apoiam o fato de as 

crenças do PBQ estarem teoricamente relacionados aos seus transtornos específicos (LEITE, 

2012). 

No Brasil, Savoia, Vianna, Espósito, Guimarães, Gil, Jorge, Toledo, Santos, (2006) 

adaptaram o Personality Belief Questionnaire para o português, nomeando-o como Questionário 

de Crenças dos Transtornos de Personalidade. O questionário foi inicialmente, aplicado em 21 

participantes bilíngues nas versões inglesa e portuguesa resultando-se a avaliação dos índices de 

concordância entre as duas versões para cada transtorno e por sujeito. Os resultados indicaram uma 

boa qualidade e confiabilidade da versão em português (LEITE, 2012). 
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Na pesquisa de Leite (2012) usou se a adaptação do PBQ-SF de Savoia et al. para a 

realização do estudo das propriedades psicométricas do mesmo. Para tanto, a pesquisa foi realizada 

com 700 participantes e foi analisada a consistência internado instrumento a partir do alpha de 

Cronbach. Os resultados foram muito promissores indicando que o PBQ-SF é um instrumento com 

alta consistência interna na maioria das escalas, a saber escala paranoide 0,82; escala 

esquizoide/esquizotípica 0,68; escala antissocial 0,73; escala Borderline 0,75; escala histriônica 

0,78; escala narcisista 0,72; escala esquiva 0,64; escala dependente 0,71; escala obsessivo 

compulsivo 0,80 e escala passivo agressivo 0,68. O resultado de consistência interna para a escala 

global foi de 0,90 (alpha de Cronbach). Portanto, “os resultados de fidedignidade e validade 

obtidos são dignos de nota, oferecendo subsídios que demonstram a existência de validade para a 

versão brasileira do Personality Belief Questionnary – Short Form.” (LEITE, 2012, p. 73), 

confirmando os resultados apresentados em outros estudos com o PBQ (Beck et al., 2001) e PBQ-

SF (Butler et al., 2007). A escala total apresentou índice de consistência interna elevada e as 

estimativas de confiabilidade das escalas do PBQ-SF apresentaram níveis satisfatórios. 

 

 

2.4 Trabalho do Psicólogo com o Dependente Químico 

 

 

A dependência química é reconhecida mundialmente sobre os transtornos psiquiátricos, 

como sendo uma doença crônica que está presente na vida do sujeito durante toda a sua vida, mas 

que se tratada, pode ser controlada (MENEZES, SOUZA, 2012). 

Em conformidade com o modelo cognitivo a maneira como o sujeito percebe a situações 

em si, interfere nas reações afetivas, motivacionais e comportamentais. A Terapia Cognitiva 

Comportamental (TCC) é utilizada como forma de tratamento da dependência química, já que, ela 

fundamenta-se na análise e na modificação dos pensamentos automáticos, bem como as crenças 

distorcidas que motivam emoções e comportamentos disfuncionais (LUZ, FONTANA, MÉA, 

S.D.) 

O objetivo da TCC no tratamento do dependente químico é a reconstrução das cognições 

disfuncionais, viabilizando flexibilidade cognitiva no momento da avaliação de situações 

especificas. A TCC para a dependência química é realizada a partir da conceituação, ou percepção 
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do caso de cada paciente (crenças e padrões de comportamento). O terapeuta deve orientá-lo a fim 

de alcançar uma mudança cognitiva, ou seja, alteração do pensamento e das crenças, para que assim 

aconteça uma transformação emocional e comportamental permanente. Esta teoria foi adequada a 

pacientes com diferentes níveis sociais, faixa etária e escolaridades. Também, pode ser trabalhada 

de diversas formas como: grupos terapêuticos, casal, família ou de forma individual (BECK, 2013). 

O modelo cognitivo parte do pressuposto de que as cognições, os sentimentos e os 

comportamentos de um sujeito são motivados por percepções que o mesmo tem de alguma 

situação. Compreende-se então que é a maneira como o indivíduo interpreta o evento que vai 

definir o que ele sente (BECK, 2013). Os dados principais do modelo cognitivo comportamental 

são o acontecimento, a análise cognitiva, a emoção e o comportamento. Estes acontecem em um 

processo, o sujeito analisa a situação e os pensamentos ocorrem e com eles surgem os sentimentos, 

que provocam o comportamento do indivíduo (WRIGHT, MICHAEL; THASE, 2008). 

A TCC é compreendida por meio de uma abordagem estruturada, em que o terapeuta e o 

paciente realizam papéis eficazes no tratamento do sujeito. Nelas o foco é para o atual, aqui, agora, 

utilizando técnicas específicas da abordagem cognitiva comportamental, que modificam os 

modelos de crenças e pensamentos que dão origem ao sofrimento psicológico para o paciente 

(ARCH, AYERS, 2013).  

Auxiliar os pacientes a identificar pensamentos disfuncionais que geram sentimentos 

negativos e comportamentos mal adaptativos, auto monitorar cognições negativas, reconhecer a 

afinidade entre as cognições, crenças e sentimentos subjacentes, compreender como usar 

pensamentos funcionais e adaptativos no lugar dos disfuncionais, distinguir seus pressupostos 

básicos, visão do mundo, do futuro e de si, são técnicas utilizadas na abordagem cognitivo-

comportamental (RANGÉ, 2011). 

O ingresso do paciente dependente químico no tratamento psicológico é primordial em 

sua recuperação, de forma que a abordagem cognitivo-comportamental tem apresentado resultados 

bastante satisfatórios, quando comparada a demais abordagens. A TCC tem como foco as 

representações de consumo e abstinência das drogas, procurando despertar nos dependentes 

químicos, condições para que o mesmo consiga se prevenir de situações que o levem à reincidência 

no consumo de substâncias químicas (LUZ, FONTANA, MÉA, S.D.).  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 

 Identificar os transtornos de personalidade predominantes nos usuários de álcool e outras 

drogas do CAPS AD da cidade de Patrocínio-MG. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Caracterizar os dependentes químicos em tratamento em um CAPS AD quanto ao perfil 

sociodemográfico. 

 

 Discutir as estratégias e crenças disfuncionais dos perfis/transtornos de personalidade e 

como estão relacionadas aos padrões comportamentais do dependente químico. 

 

 Analisar como o psicólogo pode intervir nas crenças disfuncionais relacionadas ao uso de 

álcool e drogas dos pacientes do CAPS AD. 
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4. METODOLOGIA 

 

 

4.1 Tipo de Pesquisa 

 

 

O presente trabalho é um estudo de campo, de abordagem qualitativa, além de se tratar de 

uma pesquisa descritiva, que busca identificar quais os perfis de personalidade predominantes em 

usuários de álcool e outras drogas do CAPS AD. 

A pesquisa científica consiste na realização de um estudo planejado previamente, no qual 

o método de abordagem do problema é o que caracteriza o aspecto científico de investigação. Tem 

por objetivo descobrir respostas para questionamentos mediante a utilização do método científico. 

A pesquisa sempre se baseará em um problema, uma interrogação, uma situação cujo acervo de 

pesquisas disponíveis não suprem os questionamentos adequadamente. Para sanar esses 

questionamentos, são levantadas hipóteses que podem ser confirmadas ou não pela pesquisa 

(FREITAS e PRODANOV, 2013). 

Dessa forma, entende-se que a pesquisa é qualitativa uma vez que esta considera que existe 

uma relação entre o mundo real e o sujeito, isto é, considera que há uma ligação indissociável entre 

o mundo concreto e a subjetividade do indivíduo, que não pode ser quantificado em números e 

estatísticas, buscando a compreensão dos fenômenos através da interpretação dos sentimentos, 

pensamentos e dos conhecimentos existentes acerca do tema (FREITAS e PRODANOV, 2013). 

Rampazzo (2002) expõe a pesquisa descritiva como um estudo que pretende descrever os 

episódios e fenômenos de determinada realidade, e é realizada visando avaliar as várias relações 

existentes entre um grupo ou sociedade a ser estudada, ocorrendo sem a intervenção direta do 

pesquisador. 
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4.2 Cenário da Pesquisa 

 

 

A pesquisa foi realizada no município de Patrocínio, que se situa na Região do Alto 

Paranaíba, no estado de Minas Gerais, tendo uma população, segundo estimativas do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2016), que compreende 89.333 habitantes. Patrocínio 

- MG conta com um Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas. 

Os dados da pesquisa foram colhidos no Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e 

drogas, este que é referência no atendimento a usuários de álcool e outras drogas da cidade de 

Patrocínio – MG.  

 

 

4.3 Participantes da pesquisa 

 

 

Considerando que o objetivo geral da pesquisa é conhecer quais são os perfis de 

personalidade predominantes entre os usuários de álcool e drogas, foram convidados 8 (oito) 

usuários identificados com dependência química, com faixa etária acima de 18 anos, sendo 

alfabetizado ou não, uma vez que o método escolhido pela pesquisadora não exige um grau de 

alfabetização, e que frequentam, diariamente o CAPS-AD da cidade de Patrocínio - MG.  

A escolha dos participantes contou também com a livre escolha em participar da pesquisa, 

e principalmente com a disponibilidade dos mesmos, em responder o que foi proposto pela 

pesquisadora.  

Para encontrar os usuários com o respectivo perfil acima descrito, a pesquisadora entrou 

em contato com o coordenador local do CAPS-AD da cidade de Patrocínio - MG e mediante 

autorização do mesmo, a pesquisadora entrou em contato com os possíveis participantes. 
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4.4 Técnica de coleta de dados 

 

 

Os instrumentos usados na coleta de dados foram: um questionário (APÊNDICE A), 

contendo perguntas fechadas, elaboradas previamente pela pesquisadora, que nortearam o 

conhecimento do perfil sociodemográfico dos sujeitos; também foi aplicado o PBQ-SF de Aaron 

T. Beck (ANEXO A). Todas as questões são fechadas, necessitando apenas que os indivíduos 

assinalem a opção desejada de acordo com o que acreditam. 

A pesquisadora primeiramente entrou em contato com Sr. Marcos Júnior Gonçalves, 

responsável pela coordenação local do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, local onde 

foi feita a apresentação da pesquisa e de seus objetivos. Em seguida o convite para a participação 

na pesquisa, aqueles que aceitaram, foram encaminhados para uma sala disponibilizada pela 

coordenação, onde assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (APÊNDICE B) e em 

seguida responderam o questionário e a escala. Estes foram aplicados na própria unidade do CAPS-

AD no período de funcionamento do mesmo. A pesquisadora realizou um plantão no CAPS-AD 

no período de uma semana, buscando assim, encontrar o número estimado de participantes que 

aceitassem fazer parte da pesquisa. 

 

 

4.5 Procedimentos de análise dos dados 

 

 

A análise dos dados teve como objetivo principal organizar os dados de forma que fosse 

possível o fornecimento de respostas para a problemática proposta.  

Tendo em vista facilitar a compreensão e a análise dos dados, foram criadas categorias 

com base nas temáticas abordadas nas perguntas do questionário sociodemográfico através de 

estatísticas descritivas.  Foram elaborados gráficos e tabelas para melhor apresentação e 

compreensão desses dados e foram relacionados com o referencial teórico adotado para esta 

pesquisa. 
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A forma reduzida do PBQ-SF é formada por 65 afirmativas e uma escala tipo likert 

variando de (0) “Eu não acredito nisso” a (4) “Acredito totalmente”, para pontuação de acordo com 

a percepção do examinando. Cada grupo de 7 declarações compõe uma escala que corresponde a 

um transtorno da personalidade. No total, as 10 escalas avaliam 10 perfis/transtornos da 

personalidade: paranoide, esquizoide/esquizotípica, antissocial, borderline, histriônica, narcisista, 

evitativa, dependente, obsessivocompulsiva, passivoagressiva (LEITE, 2012).  

O número 65 (e não 70) de itens no instrumento se justifica porque o perfil/transtorno da 

personalidade borderline possui duas questões próprias e cinco questões compartilhadas com 

outros transtornos (evitativo, dependente, paranoide), conforme apontou o estudo de Butleret al. 

(2002).  

Essa sobreposição dos itens da escala borderline com os itens da escala de outros 

transtornos se deve ao fato, de que os indivíduos com esse transtorno de personalidade têm crenças 

disfuncionais associadas a uma ampla variedade de transtornos do Eixo II (LEITE, 2012).  

Através dos escores das 65 crenças buscou-se mensurar os traços dos indivíduos 

respondentes, que constituem o núcleo ou padrão de seu perfil ou de seu transtorno. Todos os itens 

do PBQ-SF são pontuados na mesma direção, em que altos escores indicam níveis crescentes de 

disfunção. O escore para cada perfil/transtorno de personalidade é obtido através de uma equação 

diferente para cada perfil. Assim, por exemplo, para avaliar o escore Z do perfil paranoide 

solucionamos a seguinte equação: (EB – 18,8) /10.9, onde EB é o escore bruto, resultado da soma 

das respostas dos 7 itens respectivos de cada escala, os valores 18,8 e 10,9 foram definidos 

estatisticamente, pelos autores do teste, sendo diferentes para cada perfil (LEITE, 2012).  

O processo de análise dos dados acontece efetivamente no momento em que o pesquisador 

dispõe suas análises em categorias, as quais “são instrumentos do pensamento que expressam não 

só um momento do objeto estudado, mas o contexto histórico cultural em que esse momento surge 

como significado” (GONAZÁLEZ REY, 2002, p. 60).  

Para alcançar os objetivos específicos de discutir as estratégias e crenças disfuncionais e 

sua relação com os padrões comportamentais do dependente químico; e analisar como o psicólogo 

pode intervir nas crenças disfuncionais relacionadas ao uso de álcool e drogas dos pacientes do 

CAPS-AD, foi consultado o referencial teórico da abordagem cognitivo comportamental, no que 

diz respeito à terapia para a dependência química. 
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4.6 Questões éticas 

 

 

Este estudo se encontra de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde, que estabelece as diretrizes para a pesquisa envolvendo seres humanos. Sendo assim, tal 

projeto foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa do UNICERP 

(COEP/UNICERP) e a coleta de dados somente foi realizada após aprovação do COEP/UNICERP 

e da assinatura do Termo de Consentimento Livre após Esclarecimento.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

É importante ressaltar que os resultados apresentados nesta pesquisa refletem os dados de 

uma amostra pequena (N ≤ 8). Portanto, os resultados devem ser considerados com cautela e não 

tomados como representações absolutas da realidade, pois representam uma parte pequena em 

relação ao percentual total de dependentes químicos do CAPS-AD. 

A análise dos dados foi realizada com o propósito de se identificar o perfil 

sociodemográfico dos participantes do estudo. A amostra que configura o estudo foi voluntária, 

constituindo um total de 08 participantes, sendo 7 homens e 1 mulher e todos frequentam o CAPS 

ad de Patrocínio-MG.  

Confirmando os estudos de Rangé (2011), houve prevalência do gênero masculino (76%) 

sobre o feminino (24%), concordando também com o estudo de Batista; Batista e Constantino 

(2012), realizado no CAPS AD do Rio de Janeiro, em que, igualmente houve um predomínio do 

gênero masculino de 86,12%. 

Esse pequeno percentual do gênero feminino explica-se por questões culturais e pelos 

diferentes papéis sexuais impostos pela sociedade, levando as mulheres a retardarem a procura por 

ajuda, devido ao preconceito, resultando na pouca adesão e no afastamento do tratamento 

(MONTEIRO, 2011). 

Nota-se que o sexo masculino foi predominante entre os usuários do serviço, uma vez que 

fazem mais uso e têm mais problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas (MONTEIRO, 

2011). 

Estudos de Monteiro (2011) observa- se que a mulher procura mais os serviços de saúde 

de maneira geral, no entanto, sua busca é menor para o tratamento relacionado a álcool e outras 

drogas. Isto pode estar relacionado ao preconceito existente na sociedade, que atribui à mulher o 

papel de submissa, não lhe permitindo transgredir os valores socialmente prevalentes e também 

por haver um menor número de mulheres usuárias de álcool e outras drogas. 

Será apresentado, primeiramente o perfil sociodemográfico dos participantes, seguido 

pelos resultados do PBQ-SF. 
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5.1 Perfil sociodemográfico  

 

 

O perfil sociodemográfico dos participantes do estudo foi obtido por meio das variáveis: 

idade, escolaridade, número de filhos, profissão, estado civil e renda. 

Em relação à idade dos participantes a maioria, em torno de 58%tem entre 30 a 50 anos, 

o que corrobora com achados anteriores da literatura.  

 

Gráfico 1- Amostra dos participantes da pesquisa quanto à idade 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Ao discutir a faixa etária dessa população os estudos se distanciam da média encontrada 

por Guimarães et.al 2008 que diz que a média de idade de usuários atendidos em uma unidade de 

desintoxicação é de 28 anos. Mas se aproxima da pesquisa de Peixoto (2010), em que 63% dos 

participantes tinham entre 30 a 40 anos de idade. 
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       Gráfico 2- Amostra dos participantes da pesquisa quanto ao estado civil 

 

       Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Quanto ao estado civil dos participantes do estudo percebe-se que 25% são solteiros, 25% 

são casados, 25% são amasiados e outros 25% são divorciados. 

Os usuários são solteiros ou divorciados, em sua maioria, o que é evidenciado pela 

literatura como uma condição comum, à medida em que ao se tornar dependente, o indivíduo passa 

a ter o consumo como ação prioritária em sua vida. Dessa forma, a constituição de uma família 

pode ser algo secundário. Nessa perspectiva, o estudo realizado por Monteiro et al, 44,93% dos 

participantes eram de indivíduos solteiros. 

 

         Gráfico 3- Amostra dos participantes da pesquisa quanto ao número de filhos 

- 

         Fonte: Dados da Pesquisa 
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Quanto ao número de filhos verificamos que os participantes da pesquisa em sua maioria 

possuem dois filhos, sendo 63% dos entrevistados.  

Resultados semelhantes ao estudo de Gead (2012), em que a média de filhos encontrados 

em sua pesquisa também foi de dois filhos. 

 

 

Gráfico 4- Amostra dos participantes da pesquisa quanto à escolaridade 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

No que concerne à escolaridade, percebe-se que a maior parte dos usuários têm ensino 

fundamental completo, esses dados vão ao encontro a outros estudos, que afirmam que a baixa 

escolaridade, a consequente carência escolar e a baixa qualificação profissional estão associadas 

ao desenvolvimento da dependência. A pesquisa de Guimarães (2008) aponta que 35,29% da 

população de dependentes químicos possui ensino fundamental e médio, enquanto que, no estudo 

de Peixoto (2010) em torno de 44,24% dessa população possui apenas ensino fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

75%

12%

13%

E. Fundamental completo E. Fundamental incompleto Médio completo



33 
 

     Gráfico 5- Amostra dos participantes da pesquisa quanto ao emprego 

 

                               Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Em consonância com estudos de Gead (2012), a maioria não tem ocupação formal. 

Observa-se nesse contexto, a importância de assumir a questão do trabalho como foco da atenção 

à saúde no CAPS AD. Na perspectiva do trabalho, a reabilitação psicossocial torna-se alternativa 

interessante, pois seu processo facilita a reestruturação da autonomia do usuário na comunidade, 

por meio da realização de atividades produtivas, como projetos de geração de renda em 

cooperativas sociais ou oficinas terapêuticas. 

 

 

      Gráfico 6- Amostra dos participantes da pesquisa quanto à renda mensal 

 

     Fonte: Dados da Pesquisa 

 

25%

75%
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No que diz respeito, à renda mensal dos participantes da presente pesquisa percebe-se que 

50% possuem renda menor que um salário mínimo.  

Os estudos de Peixoto (2010) sobre a renda financeira dessa população apontam que a 

maioria, por volta de 81% afirmou ter alguma renda, sendo que 25% dos respondentes trabalham 

formal ou informalmente; outros 46% recebem algum tipo de benefício (LOAS, auxílio doença, 

aposentadoria). Além desses, 10% possuem outros tipos de renda como pensão de companheiro, 

aluguel de casa, seguro-desemprego e uma era empresário. No entanto, 19% não possui qualquer 

tipo de renda, necessitando da ajuda de terceiros para se sustentarem. 

 

 

5.2 Análise e discussão dos resultados do Questionário PBQ- SF 

 

 

O PBQ-SF é um instrumento, essencialmente importante para o delineamento do 

psicodiagnóstico dos transtornos de personalidade em todo o mundo. O objetivo do questionário 

parte da ideia de que os transtornos de personalidade, possivelmente se sustentam sobre conjuntos 

distintos de crenças, assim como nos sintomas apresentados (A. BECK et al. 1993, citado por 

LEITE, 2012).  

Nesse sentido, as desordens da personalidade podem ser consideradas entre os transtornos 

mentais, os mais complicados de diagnosticar e tratar. O diagnóstico é dificultado em parte pela 

própria natureza dos sintomas, pouco diferenciados e com fronteiras menos nítidas com a 

normalidade, e pela necessidade de uma avaliação longitudinal e em vários contextos (LEITE, 

2012). 

Na tabela 1 estão dispostos os escores individuais dos participantes em cada escala do 

questionário, bem como os escores para delinear os perfis de personalidade e os escores com 

valores específicos para o diagnóstico de transtorno de personalidade. Os perfis esquizoide, 

histriônico e passivo agressivo apresentam a definição ‘sem dados’ para o escore de transtorno, por 

estarem provisoriamente esperando confirmações de pesquisas. 
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Tabela1: Resultados do PBQ-SF       

Perfil de 

Personalidade 

P1 P2 P3 P4 Escore 

Perfil 

Escore 

Transtorno  
Paranoide 1,60 1,77 1,44 1,09 - 0,55 0,51 

Esquizoide 0,53 0,71 1,07 0,67 - 0,14 Sem dados 

Antissocial 0,17 0,93 0,65 0,17 - 0,18 0,31 

Borderline 1,64 0,98 0,15 0,42 - 0,65 0,77 

Histriônica 0,40 0,87 0,75 0,241 - 0,29 Sem dados 

Narcisista 1,08 2,02 1,31 0,33 - 0,38 1,10 

Esquivo  0,17 0,95 0,44 0,59 - 0,69 0,62 

Dependente 2,24 1,10 0,44 0,85 - 0,49 0,83 

Obsessivo 

compulsivo  

0,75 1,31 0,75 0,61 -0,51 0,31 

Passivo 

agressivo 

1,33 1,33 0,82 0,015 - 0,38 Sem dados 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tabela1: Resultados do PBQ-SF      continuação 

Perfil de 

Personalidade 

P5 P6 P7 P8 Escore 

Perfil  

Escore 

Transtorno 
Paranoide 1,23 1,34 1,67 0,96 - 0,55 0,51 

Esquizoide 0.72 0,54 0,58 0,83 - 0,14 Sem dados 

Antissocial 1,07 1,07 1,07 0,82 - 0,18 0,31 

Borderline 0,78 0,45 1,34 0,34 - 0,65 0,77 

Histriônica 0,25 0,73 0,07 0,07 - 0,29 Sem dados 

Narcisista 1,31 0,84 1,31 0,13 - 0,38 1,10 

Esquivo  0,95 0,13 0,33 0.28 - 0,69 0,62 

Dependente 1,10 0,36 0,69 0,28 - 0,49 0,83 

Obsessivo 

compulsivo  

0,07 1,46 0,61 0.06 -0,51 0,31 

Passivo 

agressivo 

0,18 0,98 1,49 0,82 - 0,38 Sem dados 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Os resultados do PBQ-SF apresentados na tabela 1 expressam que 100% da amostra 

apresentou altos escores na escala paranoide, com escore médio de 1,38sendo que a nota de corte 

para o transtorno é de 0,51; na escala antissocial 85% dos sujeitos obtiveram escore médio de 0,93, 

sendo que o transtorno é diagnosticado para escores acima de 0,31 e na escala obsessivo 

compulsivo 75% dos participantes apresentaram escore médio de 0,91e o valor de corte para o 

transtorno é de 0,31. Para a análise dos resultados discutiremos estes três perfis/transtornos mais 

frequentes nessa amostra. 

É importante ressaltar que os resultados da presente pesquisa coincidiram com o Relatório 

Mundial de Saúde de 2001. Esse relatório afirma que os transtornos de personalidade são 

diagnosticados em 73% dos usuários de álcool e drogas. Dessa maneira, os transtornos de 

personalidade paranoides, antissociais e obsessivos compulsivos associados à dependência de 

drogas e do álcool, são citados como os mais comuns e que mais causam incapacidade nos 

indivíduos com transtornos mentais (BELLETTINI, 2013).  

Em se tratando de perfil/transtorno de personalidade, de um modo geral, os indivíduos 

apresentam estratégias e crenças de mais de um perfil de personalidade, configurando uma 

associação entre os diversos transtornos. Assim, é possível perceber que, embora exista certa 

independência em relação aos conceitos de perfil de personalidade, eles se constituem por uma 

diversidade de combinações, que podem sobrepor-se uns aos outros, mesmo que apresentem 

significados diferentes (LEITE, 2012). 

É observado que pacientes com TP tendem a ser atendidos em períodos de crise ou em 

decorrência de sintomas de depressão, ansiedade e problemas relacionados ao uso de substâncias 

psicoativas, que representam comorbidades muito prevalentes (LEITE, 2012).   

Características que, no entanto, emergem ou se acentuam frente a estressores situacionais 

específicos. Assim, estados mentais transitórios (que ocorrem como sintomas de outros transtornos 

mentais ou como manifestação do uso de drogas) devem ser diferenciados de traços disfuncionais 

persistentes e generalizados que constituem o TP, e que, em geral, estão presentes desde o final da 

adolescência e início da vida adulta (BELLETTINI, 2013).   

 Apresentarei a seguir as características dos três transtornos prevalentes na amostra 

pesquisada. 
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5.2.1 Perfil/transtorno de personalidade Paranoide  

 

 

O transtorno de personalidade paranoide possui características como desconfiança e 

suspeitas em relação aos outros, de modo que as intenções são interpretadas como maldosas. Este 

se manifesta no início da idade adulta e está presente em uma variedade de contextos: suspeita, 

sem fundamento suficiente, de estar sendo explorado, maltratado ou enganado por terceiros, 

preocupa-se com dúvidas infundadas acerca da lealdade ou confiabilidade de amigos ou colegas, 

reluta em confiar-nos outros por um medo infundado de que essas informações possam ser 

maldosamente usadas contra si. Interpreta significados ocultos, de caráter humilhante ou 

ameaçador em observações ou acontecimentos benignos, guarda rancores persistentes, ou seja, é 

implacável com insultos, injúrias ou deslizes, percebe ataques ao seu caráter ou reputação que não 

são visíveis pelos outros e reage rapidamente com raiva ou contra-ataque, tem suspeitas 

recorrentes, sem justificativa, quanto à fidelidade do cônjuge ou parceiro sexual (FREITAS, 2006). 

 

 

5.2.2 Perfil/transtorno de personalidade Antissocial  

 

 

Em relação ao transtorno de personalidade antissocial encontramos características como 

desrespeito e violação dos direitos alheios, incapacidade de adequar-se às normas sociais com 

relação a comportamentos lícitos, indicada pela execução repetida de atos que constituem motivo 

de detenção, propensão para enganar, indicada por mentir repetidamente, usar nomes falsos ou 

ludibriar os outros para obter vantagens pessoais ou prazer, impulsividade ou fracasso em fazer 

planos para o futuro, irritabilidade e agressividade, indicadas por repetidas lutas corporais ou 

agressões físicas, desrespeito irresponsável pela segurança própria ou alheia, irresponsabilidade 

consistente, indicada por um repetido fracasso em manter um comportamento laboral consistente 

ou de honrar obrigações financeiras, ausência de remorso, indicada por indiferença ou 

racionalização por ter ferido, maltratado ou roubado alguém (BELLETTINI, 2013). 
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5.2.3 Perfil/transtorno de personalidade Obsessivo-Compulsiva  

 

 

As características do transtorno de personalidade obsessivo compulsivo são a preocupação 

com organização, perfeccionismo e controle mental e interpessoal, à custa de flexibilidade, abertura 

e eficiência, que se manifesta no início da idade adulta e está presente em uma variedade de 

contextos: preocupação tão extensa com detalhes, regras, listas, ordem, organização ou horários, 

que o alvo principal da atividade é perdido, perfeccionismo que interfere na conclusão de tarefas, 

devotamento excessivo ao trabalho e à produtividade, em detrimento de atividades de lazer e 

amizades, excessiva conscienciosidade, escrúpulos e inflexibilidade em questões de moralidade, 

ética ou valores, incapacidade de desfazer-se de objetos usados ou inúteis, mesmo quando não têm 

valor sentimental, relutância em delegar tarefas ou trabalhar em conjunto com outras pessoas, a 

menos que estas se submetam a seu modo exato de fazer as coisas, adoção de um estilo miserável 

quanto à gastos pessoais e com outras pessoas; o dinheiro é visto como algo que deve ser reservado 

para catástrofes futuras, rigidez e teimosia (FREITAS, 2006). 

No Transtorno de personalidade Obsessivo-compulsiva – TPOC, a pessoa funciona de 

forma rígida, dogmática, ruminativa, inflexível, indecisa e apresenta dificuldades nos aspectos 

emocionais e cognitivos. Deste modo, essas particularidades os predispõem à ansiedade, a 

depressão e a obsessões e compulsões específicas. Devido a sua rigidez, perfeccionismo e grande 

necessidade de controle de si mesmos, de suas emoções e do seu ambiente, os compulsivos podem 

se sentir oprimido, sem esperança e deprimidos (BECK; FREEMAM, 1993). 

 

 

5.3 Estratégias e crenças disfuncionais dos transtornos de personalidade e a dependência 

química 

 

 

 É importante ressaltar que o diagnóstico dos transtornos de personalidade quando 

relacionado ao uso de substância deve ser cuidadoso. O DSM-V apresenta a categoria: “Outros 

Transtornos da Personalidade” em que há o transtorno “Mudança de Personalidade devido a Outra 
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Condição Médica”, cujo diagnóstico diferencial considera o “transtorno por uso de substância” 

descrevendo as características diagnósticas como sendo as mudanças na personalidade devido ao 

uso de substância. Assim, alterações de personalidade podem surgir no contexto de transtornos 

devido ao uso de substâncias, principalmente se o uso ocorrer por muito tempo (DSM-V, 2013). 

 Ainda é possível notar, que na categoria, alterações da personalidade os sintomas 

relacionados coincidem com os comportamentos dos dependentes como labilidade afetiva, pouco 

controle de impulsos, ataques de agressividade desproporcionais, grave apatia ou desconfianças 

paranóicas. Nesse sentido, outro aspecto importante a ser observado é que se o comportamento 

antissocial de um indivíduo se relaciona com a dependência química, o diagnóstico de transtorno 

de personalidade antissocial, apenas é apresentado no caso em que o sujeito tenha desde a infância, 

manifestado comportamentos ligados a esse transtorno (DSM – V, 2013). 

De um modo geral, no caso de alteração da Personalidade relacionada à dependência 

química ocorrem alguns comportamentos como mentiras frequentes, descuido pessoal, 

irritabilidade e/ou agressividade, impulsividade, desconsideração dos aspectos éticos, prepotência, 

apatia, alteração de sono e alimentação (BALLONE, 2008). 

Um dos pressupostos básicos da teoria cognitiva consiste na ideia de que padrões 

distorcidos de pensamentos desencadeiam psicopatologias. Assim, o processamento da informação 

disfuncional leva à psicopatologia, considerando que as emoções surgem de avaliações cognitivas, 

portanto julgamentos distorcidos causam transtornos psicológicos (BECK; FREEMAN, 1993); 

(BECK, 2005 apud SALKOVSKIS, 2005).  

Para Beck (2005) as estratégias e crenças disfuncionais apresentam conteúdos que 

envolvem a história de desenvolvimento do indivíduo, suas estratégias compensatórias, 

comportamentos desadaptativos e aspectos atuais de sua vida (BECK, apud SALKOVSKIS, 2005). 

Assim, a avaliação de crenças centrais pelo PBQ-SF em um aspecto dimensional direciona o 

objetivo da intervenção terapêutica, identificando como estas crenças se constituíram e se mantém 

e como influenciam emoções e comportamentos do paciente, especialmente como desenvolver 

crenças mais adaptativas ou saudáveis (LEITE, 2012). 
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Tabela 3 –Características dos perfis/transtornos de personalidade de Beck e Freemam 

Perfil/Transtorno 

de Personalidade 

Visão de self Crenças 

Centrais 

 

Estratégias Afetos 

Paranoide Veem a si 

mesmas como 

cheias de razão, 

vulneráveis, 

inocentes e nobre. 

 

“Eu sou 

vulnerável às 

outras pessoas”; 

“Não podemos 

confiar nos 

outros”; “Eles são 

fingidos” 

 

Hipervigilância, 

estão sempre em 

guarda, são 

cautelosas, 

desconfiadas. 

Raiva pelo abuso 

presumido ou 

constante 

ansiedade devido 

às ameaças 

percebidas. 

Antissocial Solitárias, 

autônomas e 

fortes. Algumas 

se veem tendo 

sofrido abusos e 

maus tratos da 

sociedade e, 

justificam o 

vitimizar os 

outros. 

“Tenho que ser o 

agressor para não 

ser a vítima”, “os 

outros são otários 

ou fracos”, “os 

outros são 

exploradores”,  

Acredita que tem 

direito de quebrar 

as regras. 

Personalidade 

anti-social 

manifesta atacará, 

roubará e enganará 

os outros 

abertamente; 

Tipo mais sutil –

manipulação, 

exploração dos 

outros. 

 

Raiva 

Obsessivo 

Compulsivo 

Veem-se como 

responsáveis por 

si mesmos e pelos 

outros. Muitos 

têm uma imagem 

nuclear como 

incapazes ou 

indefesos. 

“Eu poderia ser 

esmagado”, “Eu 

sou basicamente 

desorganizado ou 

desorientado”. 

Sistema de regras, 

padrões e deveres. 

Avaliam e 

pontuam o 

desempenho dos 

outros, como 

também o próprio. 

Estes indivíduos 

inclinam-se 

particularmente a 

rancores, 

decepções e 

castigos, de si 

próprios e de 

outros. Ansiedade 
Fonte: Adaptado Transtornos da Personalidade (BECK E FREEMAN) 

 

 Diante do exposto, a análise das estratégias e crenças que o dependente químico apresente, 

bem como a possível comorbidade com algum transtorno de personalidade é imprescindível para 

uma intervenção eficaz. Percebemos na tabela 3 que o afeto comum aos três transtornos de 

personalidade predominantes na amostra, desse estudo é a raiva, assim a intervenção nesse sentido 

é fundamental. 

 Trabalhar técnicas intrapessoais visando à prevenção da raiva é essencial, considerando que 

a raiva é um ponto crucial na recaída. Logo, é essencial perceber consequências positivas e 

negativas da raiva, bem como reconhecer os sinais que a desencadeiam e responder, 

adaptativamente a essa emoção.  
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 É igualmente importante trabalhar na intervenção com o dependente químico a modificação 

dos pensamentos negativos. No transtorno de personalidade paranoide, por exemplo, o indivíduo 

apresenta crenças centrais negativas de que “os outros não são confiáveis”, ou que “sou 

vulnerável”, nesse sentido, identificar pensamentos negativos e reestruturá-los, compreendendo a 

relação que estabelecem com os sentimentos e comportamentos e, o mais importante substituir 

essas crenças negativas por outras válidas e realistas é benéfico para evitar emoções negativas que 

levam a recaída (RANGÉ; MARLATT, 2008). 

 

 

5.4 Papel do psicólogo 

 

 

O psicólogo tem papel fundamental e pode contribuir para a desconstrução das crenças 

disfuncionais relacionadas ao uso de álcool e drogas dos pacientes do CAPS AD, sendo um 

profissional muito importante no processo de tratamento. Nesse sentido, o psicólogo auxilia na 

orientação à equipe multiprofissional, quanto as habilidades no apoio ao usuário e à percepção de 

que é ele quem deve ser o protagonista de sua melhora ou de sua vida e quem tem o poder de mudar 

sua situação (BRASIL, 2004). 

Quanto ao trabalho junto ao usuário o psicólogo de maneira tanto interdisciplinar quanto 

multidisciplinar, contribui para que o indivíduo possa ter tomado de consciência, que possa 

alcançar o objetivo desejado, no que se refere à mudança comportamental e resiliência (SAÚDE, 

2004). 

Na abordagem cognitiva comportamental, especialmente para a dependência de álcool e 

dragas é essencial fortalecer a aliança terapêutica a partir de uma atitude empática em relação à 

situação do usuário e sua aceitação incondicional. Essa postura, em conjunto com a 

conceitualização de caso, é importante para compreensão do sofrimento e do medo que se apresenta 

através da agressividade e da oposição do paciente. Assim, é primordial avaliar a interpretação que 

o paciente atribui aos seus comportamentos oposicionistas e autodestrutivos, analisando suas 

crenças a respeito da terapia e, por outro lado o próprio psicólogo precisa considerar as crenças que 

tem sobre o paciente, para transformar sentimentos hostis em conteúdos úteis e promissores em sua 

intervenção (RANGÉ; MARLATT, 2008). 
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Algumas importantes técnicas de intervenção no processo psicoterápico são, por exemplo, 

a técnica de avaliar as vantagens/desvantagens de uma situação, que auxilia a trabalhar a 

ambivalência desses pacientes; a resolução de problemas melhora a maneira de reagir a situações 

de risco. Também os registros diários de pensamento, que apresentem respostas adaptativas 

melhoram o manejo das fissuras, nesses momentos é indicado que o paciente adie por 5 minutos, 

10 minutos e por uma 1 hora a ideia de satisfazer o impulso ao mesmo tempo em que usa a distração 

focando em outras atividades como TV, internet, relaxamento, conversa com alguém ou outros 

afazeres no lugar em que se encontra (RANGÉ; MARLATT, 2008). 

 Outro importante aspecto a ser desenvolvido para enfrentar o problema consiste no 

treinamento em habilidades sociais, que inclui comportamentos assertivos, bem como habilidades 

de confronto, nesse sentido trabalha se a competência em avaliar situações arriscadas, administrar 

as emoções e uma reestruturação cognitiva. Para o desenvolvimento dessas habilidades é 

importante considerar dois aspectos que predispõe ao uso de álcool/drogas, os fatores interpessoais 

relacionados ao apoio social, às relações profissionais, amorosas e familiares e, os fatores 

intrapessoais como o processamento cognitivo e o humor (RANGÉ; MARLATT, 2008). 

O profissional de psicologia também trabalha com grupos terapêuticos, nesses grupos 

utiliza-se de vários mecanismos que possam facilitar a tomada de consciência do usuário, através 

de técnicas de conversação, utilização de vídeos, utilização de músicas para projeção, textos de 

reflexão, parábolas para trabalhar a analogia a droga, e outros, para que o usuário possa refletir 

sobre sua problemática e consequentemente ter a tomada de consciência e a possível mudança de 

comportamento (ZUNELATTO, 2012).  
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Através do presente estudo foi possível verificar os principais perfis/transtornos de 

personalidade dos usuários do CAPS AD de Patrocínio- MG.   

Outro fato a ser considerado é o uso descontrolado de substâncias químicas, que se tornou 

um dos principais problemas de saúde pública. Praticamente, boa parte da população já teve algum 

contato com algum tipo de drogas. Os dependentes químicos costumam apresentar um padrão de 

comportamentos e um conjunto de estratégias de personalidade, ao longo do tempo de dependência. 

Assim, existem traços e características de comportamento, relacionamento e percepção da 

realidade comum aos dependentes, mas que dentro da individualidade de cada um, eles apresentam 

características comuns uns com os outros.  

Estudos realizados em diferentes partes do mundo têm mostrado existir uma associação 

importante também entre o uso de drogas e os transtornos de personalidade, alterando 

comportamento das pessoas que se tornam dependentes químicos. 

Em suma, destaca- se a importância do psicólogo no processo de tratamento realizado no 

CAPS AD, sendo o profissional capaz de compreender todos os aspectos relacionados ao uso da 

droga, o perfil da personalidade, o contexto familiar e social ao qual está inserido e a partir daí 

acolher e traçar planos de atendimentos que visem à recuperação do usuário. 

Os perfis esquizoide, histriônico e passivo agressivo ainda não possuem dados porque são 

perfis de personalidade que ainda estão sendo estudados. Por isso, a necessidade de novas pesquisas 

referente a estes transtornos de personalidade.  

O presente estudo nos leva a considerar que é possível que o diagnóstico de um transtorno 

de personalidade associado à dependência química possa orientar aos profissionais da área da 

saúde, especialmente o psicólogo na relação com o usuário do CAPS-AD, em suas intervenções e 

contribuir com a compreensão de prognóstico do caso, bem como auxiliar na prevenção de recaída. 

Portanto, foram alcançados os objetivos de identificar os perfis predominantes nos 

usuários de substâncias psicoativas. A presente pesquisa não possui dados semelhantes a outros 
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estudos relacionados a esta temática. Nesse sentido, ressalta-se a importância da realização de 

novas pesquisas sobre este assunto. 
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Apêndice A - Questionário Socioeconômico 

 

Dados pessoais: 

 

1. Iniciais do entrevistado: 

2. Idade:    Data Nascimento: 

3. Escolaridade:  

4. Ocupação:  

5. Está trabalhando atualmente? 

6. Estado civil: 

7. N° de filhos: 

8. Renda Mensal: 

(  ) Menos de 1 salário mínimo 

(  ) 1 salário mínimo 

(  ) Até 2 salários mínimos 

(  ) Acima de 2 salários mínimos 

  



52 
 

APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
UNICERP – CENTRO UNIVERSITÁRIO DO CERRADO - PATROCÍNIO 

COEP – COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO UNICERP 

 

 

Título do Projeto:Perfil de personalidade dos Usuários do Centro De Atenção Psicossocial 

Álcool e Outras Drogas de Patrocínio-Mg 

 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

 

Considerando sua condição de portador de dependência química, você está sendo convidado(a) a 

participar do estudo Perfil dos Usuários do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas 

de Patrocínio-MG 

Com isso você poderá contribuir com os avanços na área da saúde, já que tais avanços só podem 

dar-se por meio de estudos como este, por isso a sua participação é importante. Este estudo tem 

como propósito identificar os transtornos de personalidade predominantes nos usuários de álcool e 

outras drogas do CAPS AD da cidade de Patrocínio-MG e caso você participe, será necessário 

responder a questionário sociodemográfico e questionário BPQ-SF.  

Não será feito nenhum procedimento que lhe traga qualquer desconforto ou risco à sua vida.  

 

Você poderá obter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou retirar 

seu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo no seu atendimento. Pela sua participação 

no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia de que todas as 

despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua responsabilidade. Seu nome 

não aparecerá em qualquer momento do estudo, pois você será identificado com um número.  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Eu, ______________________________________________________________, li e/ou ouvi o 

esclarecimento acima e compreendi o propósito e a relevância deste estudo e o(s) procedimento(s) 

a(os) que(ais) serei submetido. As explicações que recebi esclarecem os riscos e benefícios do 

estudo. Eu entendi que tenho liberdade para interromper minha participação a qualquer momento, 

sem justificar minha decisão e que isso não me trará nenhum prejuízo. Sei que meu nome não será 

divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro por participar do estudo.  Eu concordo 

em participar do estudo.  

 

Patrocínio, ............./ ................../................ 

 

 __________________________________                    ____________________ 

Assinatura do voluntário ou seu responsável legal         Documento de identidade 

 

______________________________                ____________________________ 

Assinatura do orientador responsável                Assinatura do aluno(a) pesquisador   

 

Telefone de contato dos pesquisadores:  

Tatiane Coutinho Vieira de Melo: (34) 99927-0202 

Márcia Eloisa de Fátima Pereira: (34) 99171-3612 

 _______________________________________________________________Em caso de dúvida 

em relação a esse documento, você poderá entrar em contato com o Comitê Ética em Pesquisa do UNICERP, pelo 

telefone 3831-3721 ou pelo e-mail: pesquisa@unicerp.edu.br  

mailto:pesquisa@unicerp.edu.br
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Anexo A 

 

DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR 

 

DECLARO, para fins de realização de pesquisa, ter elaborado este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), cumprindo os critérios do COEP/UNICERP, baseados 

nas exigências contidas no Capítulo IV da Resolução 466/12 e que obtive, de forma apropriada e 

voluntária, o consentimento livre e esclarecido do declarante acima qualificado para a realização 

desta pesquisa. 

 

Patrocínio, ____ de ______________ de 2017. 

 

 

______________________________ 

Profa. Ma. Tatiane Coutinho Vieira de Melo 
 

Assinatura do Pesquisador responsável 
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Anexo B 

 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

 

Nós, pesquisadores, declaramos ter conhecimento da Resolução 466/12, do Conselho Nacional de 

Saúde, e que cumpriremos todas as diretrizes dessa resolução, na qual se baseou o regimento do 

COEP/UNICERP para o desenvolvimento do Projeto de Pesquisa envolvendo seres humanos 

intitulado: “_____________________________________________________”. 

 

 

Patrocínio, ____ de ________________ de 2017. 

 

__________________________________ 

Profa. Ma. Tatiane Coutinho Vieira de Melo 
 

_________________________ 

Aluno: Márcia Eloisa de Fátima Pereira 
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Anexo D 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

  Declaramos que os resultados do Projeto de Pesquisa envolvendo seres humanos 

intitulado: “Perfil de personalidade dos Usuários do Centro De Atenção Psicossocial Álcool e 

Outras Drogas de Patrocínio-MG”, serão tornados públicos em (anais, congressos, simpósios, 

etc.), sejam eles favoráveis ou não, embora o sigilo do material seja mantido. 

 

 

  Patrocínio____ de ________________ de 2017. 

 

 

_________________________ 

Orientador(a) 

Profa. Ma. Tatiane Coutinho Vieira de Melo 

 

    _________________________ 

Aluno(a) pesquisador(a) 

Aluno: Márcia Eloisa de Fátima Pereira 
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Anexo E 

 

 

  

 

DECLARAÇÃO 

  

 

 

Declaro, para os devidos fins, que os pesquisadorasProf.Ma. Tatiane Coutinho Vieira 

de Melo, portador do RG nº 7.584.937, CPF 932.064.616-34, e Márcia Eloisa de Fátima 

Pereiraportador do RG nº Mg 13834342, CPF: 054.056.546-63,estão autorizadas a realizarem 

pesquisa com os usuários deste departamento de saúde, com a finalidade  de realizar seu trabalho 

de conclusão do curso Perfil dos Usuários do Centro De Atenção Psicossocial Álcool e Outras 

Drogas de Patrocínio-MG, do UNICERP – Centro Universitário do Cerrado - Patrocínio. 

Declaro ainda ter conhecimento da pesquisa a ser realizada e de ter sido previamente 

informado(a) de como serão utilizados os dados colhidos nesta instituição. 

 

Patrocínio,      de              de 2017 

 

 

 

________________________________ 

assinatura 

nome/cargo 

carimbo 

 

  

UTILIZAR PAPEL 

TIMBRADO 
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Anexo F 

 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA 

Ilmo. Sr (a) Humberto Donizete Ferreira 

Patrocínio, data 

 Eu, Márcia Eloisa de Fátima Pereira estudante matriculada no 9º período de Psicologia do 

UNICERP - Centro Universitário do Cerrado – Patrocínio – sob a orientação da professora Tatiane 

Coutinho Vieira de Melo, venho solicitar a V. Sa. a autorização para coleta de dados nessa 

instituição, com a finalidade de realizar pesquisa para Trabalho de Conclusão de Curso de 

Bacharelado em Psicologia, intitulado “Perfil de personalidade dos Usuários do Centro De Atenção 

Psicossocial Álcool e Outras Drogas de Patrocínio-MG”, cujo objetivo é identificar os transtornos 

de personalidade predominantes nos usuários de álcool e outras drogas do CAPS AD da cidade de 

Patrocínio-MG, caracterizar o perfil dos usuários e verificar a existência de crenças distorcidas e 

perceber como o Psicólogo pode ajudar na desconstrução destas crenças, os dados serão coletados 

mediante aplicaçãode questionário PBQ- SF, e será feita a coleta de dados com os dependentes 

químicos do CAPS AD do município de Patrocínio. 

 Comprometo-me a disponibilizar os dados resultantes da pesquisa, juntamente com o 

Trabalho de Conclusão de Curso, a esta instituição. 

 Sem mais para o momento, agradeço a atenção e colaboração para a conclusão desta 

importante etapa do curso de graduação. 

 

Atenciosamente, 

______________________________________ 

Márcia Eloisa de Fátima Pereira 

Eu,Tatiane Coutinho Vieira de Melo, responsabilizo-me pelo trabalho científico da alunaMárcia 

Eloisa de Fátima Pereira 

_______________________________________ 

Tatiane Coutinho Vieira Melo 

Dados da instituição: Prefeitura Municipal de Patrocínio-MG 

Endereço: Av. João Alves do Nascimento, 1452 

Tel: 3839 - 1800  

tel:3839
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Anexo G 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA 

INSTITUIÇÃO DE ORIGEM- UNICERP 

II 

Ilma. Sr. reitor: Wagner Antônio Bernardes 

Patrocínio, data 

 

 Eu, Márcia Eloisa de Fátima Pereira, estudante matriculada no9° período de Psicologia do 

UNICERP - Centro Universitário do Cerrado – Patrocínio – sob a orientação do professoraTatiane 

Coutinho Vieira Melo, venho solicitar a V. Sa. a autorização para realização de pesquisa para 

Trabalho de Conclusão de Curso de Psicologia, intitulado “Perfil dos Usuários do Centro de 

Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas de Patrocínio-MG”, cujo objetivo cujo objetivo é 

identificar os transtornos de personalidade predominantes nos usuários de álcool e outras drogas 

do CAPS AD da cidade de Patrocínio-MG, caracterizar o perfil dos usuários e verificar a existência 

de crenças distorcidas e perceber como o Psicólogo pode ajudar na desconstrução destas crenças, 

os dados serão coletados mediante aplicaçãode questionário PBQ- SF, e será feita a coleta de dados 

com os dependentes químicos do CAPS AD do município de Patrocínio.  Para tanto, 

comprometo-me a cumprir todas as exigências do COEP – Comitê de Ética em Pesquisa do 

UNICERP – para realização de pesquisas envolvendo seres humanos e/ou animais, bem como 

disponibilizar os dados resultantes da pesquisa, juntamente com o Trabalho de Conclusão de Curso, 

a esta instituição. 

 Sem mais para o momento, agradeço a atenção e colaboração para a conclusão desta 

importante etapa do curso de graduação. 

Atenciosamente, 

______________________________________ 

Márcia Eloisa de Fátima Pereira 

Eu,Tatiane Coutinho Vieira de Melo, responsabilizo-me pelo trabalho científico da aluna Márcia 

Eloisa de Fátima Pereira. 

_______________________________________ 

Tatiane Coutinho Vieira de Melo 

 


