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Resumo 

 

O combate mundial ao avanço das drogas e seus efeitos devastadores atravessa muitas 

décadas. São preocupantes os efeitos do uso e dependência que atingem o indivíduo 

toxicômano e sua família, como também os devastadores efeitos sociais e econômicos 

decorrentes desta situação. A amplitude e gravidade do fenômeno permitem afirmar que 

iniciativas de compreendê-lo em profundidade precisam ser empreendidas. Estatísticas 

sobre o avanço deste fenômeno denunciam que as práticas vigentes atualmente não dão 

conta da complexa problemática envolvida na toxicomania a qual resulta em graves 

prejuízos individuais e sociais. Este estudo visa compreender as dinâmicas 

intrapsíquicas e intersubjetivas presentes na condição da toxicomania em jovens e 

explorar fatores relacionados à história destes sujeitos que estejam associados a sua 

dependência química.  

A coleta de dados foi obtida por meio de entrevistas que, em seu conjunto, constituíram 

um Estudo de Caso que está sendo analisado pelo método denominado Análise 

Interpretativa, proposto por Frederick Erickson (1997). Foram entrevistados quatro 

participantes com idades entre 15 e 18 anos, que passaram pela aplicação do Sreening 

Cognitivo do Wais-III, com o objetivo de excluir quaisquer prejuízos cognitivos que 

interferissem nos conteúdos das entrevistas. Além disso também foi aplicada uma ficha 

sociodemográfrica, elaborada pelo grupo de pesquisa.  Foram realizados cinco 

encontros, quatro com os participantes e uma com um familiar responsável, abordando 

as seguintes temáticas: (1) História de Vida, (2) encontro com a droga, (3) Reflexão 

sobre o tratamento, (4) Visão do responsável sobre a condição atual do participante da 

pesquisa e (5) encontro para que o participante coloque questões de seu interesse e 

fechamentos dos encontros. 

Cabe ressaltar que a pesquisa encontra-se na etapa de análise dos dados, a fim de 

contribuir com as políticas preventivas e de tratamento para dependentes químicos, em 

especial no que diz respeito aos adolescentes. 
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