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RESUMO 
 

GONÇALVES, Angelica Martins de Souza. Atitudes dos estudantes de 
Enfermagem em relação ao usuário de substâncias psicoativas e a ênfase nos 
aspectos religiosos e espirituais do cuidado. 2013. 182f. Tese (Doutorado) – 
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 
 
O estudo teve como objetivo identificar as possíveis relações entre atitudes e 
percepções de estudantes de Enfermagem sobre o cuidado religioso e espiritual 
oferecido nos serviços de saúde aos usuários de álcool e/ou drogas, antes e após 
uma intervenção educativa. Foram objetivos específicos realizar a adaptação 
transcultural e a avaliação do desempenho psicométrico das versões brasileiras dos 
instrumentos Treatment Spirituality/Religiosity Scale (TSRS-br) e Drug and Drug 
Problems Perceptions Questionnaire (DDPPQ-br). Trata-se de um estudo analítico, 
longitudinal e prospectivo, com uma etapa de avaliação psicométrica. A amostra foi 
constituída por estudantes de Enfermagem de nível técnico e superior, vinculados a 
instituições públicas e privadas do município de Barra do Garças/MT. Na etapa de 
intervenção educativa, foram incluídos 62 estudantes de nível superior e, na de 
estudo psicométrico, participaram também estudantes de nível técnico. De acordo 
com os critérios de inclusão e exclusão, totalizou-se 246 indivíduos para avaliação 
do DDPPQ-br e 188 no estudo da TSRS-br. O questionário de pesquisa foi aplicado 
antes e após um mês de uma intervenção que consistiu de um curso sobre 
assistência para usuários de substâncias psicoativas, contendo questões sobre 
informações gerais; conhecimentos em assistência de enfermagem ao usuário de 
álcool e outras drogas; escala de percepção sobre ênfase no cuidado religoso e 
espiritual nos serviços (TSRS-br) e duas escalas de atitudes, sendo a DDPPQ-br e a 
SAAPPQ (Short Alcohol and Alcohol Problems Perceptions Questionnaire). A idade 

média dos entrevistados foi de 23 anos (Dp4,83). Os resultados evidenciaram 
aumento dos conhecimentos e melhora significativa das atitudes dos estudantes 
após a intervenção educativa, mas o mesmo não foi encontrado em relação às suas 
percepções a respeito da ênfase no cuidado religioso e espiritual nos atendimentos 
que envolvem a temática do uso de álcool e drogas prestados nos serviços. 
Também não se observaram relações entre essas variáveis. Em relação às 
propriedades psicométricas do DDPPQ-br, uma Análise de Componentes Principais 
confirmou a validação de construto do referido instrumento com 16 itens, divididos 
em cinco fatores. A consistência interna global encontrada foi de Alfa=0,85. O TSRS-
br, tal como o instrumento original, manteve-se com 10 itens, divididos em dois 
fatores. A confiabilidade por teste-reteste apresentou kappa variando de к=0,22 a 
0,47 e consistência interna global de Alfa=0,85. Conclui-se que o meio acadêmico 
deve continuar investindo na ampliação da discussão sobre o uso e abuso de 
substâncias e suas interfaces com a implementação do cuidado religioso e espiritual, 
o qual pode ser desenvolvido por meio de uma relação de ajuda, além de aprimorar 
formas de se examinar a efetividade de intervenções educacionais para o trabalho 
nesta área. Os instrumentos utilizados no presente estudo com tal finalidade 
mostraram medidas satisfatórias de confiabilidade e de validade de construto. 
 
 
Palavras-chave: Conhecimentos, Atitudes e Prática em Saúde. Espiritualidade. 
Abuso de substâncias.  Estudos de Intervenção. Psicometria. 
 



 

ABSTRACT 
 

GONÇALVES, Angelica Martins de Souza. Attitudes of Nursing students towards 
the use of psychoactive substances and the emphasis on the religious and 
spiritual aspects of care. 2013. 182p. Doctoral Dissertation – University of São 
Paulo at Ribeirão Preto College of Nursing. 
 
The aim in this study was to identify the possible relations between attitudes and 
perceptions of Nursing students about religious and spiritual care offered at health 
services for users of alcohol and/or drugs, before and after an educative intervention. 
Specific aims were to develop the cross-cultural adaptation and assess the 
psychometric performance of the Brazilian values of the Treatment 
Spirituality/Religiosity Scale (TSRS-br) and Drug and Drug Problems Perceptions 
Questionnaire (DDPPQ-br). An analytic, longitudinal and prospective study was 
undertaken with a psychometric assessment phase. The sample consisted of 
technical and higher-education Nursing students, affiliated with public and private 
institutions in Barra do Garças/MT, Brazil. In the educative intervention phase, 62 
higher-education students were included and, in the psychometric study, technical 
students participated as well. In compliance with the inclusion and exclusion criteria, 
246 individuals took part in the evaluation of the DDPPQ-br and 188 in the TSRS-br 
study. The research questionnaire was applied before and one month after an 
intervention, which involved questions on general information; knowledge in Nursing 
care delivery to alcohol and other drugs users; scale of perception about the 
emphasis on religious and spiritual care in health services (TSRS-br) and two attitude 
scales, the DDPPQ-br and the SAAPPQ (Short Alcohol and Alcohol Problems 

Perceptions Questionnaire). The interviewees’ mean age was 23 years (Sd4.83). 
The results evidenced increased knowledge and a significant improvement in 
students’ attitudes after the educative intervention, but the same was not found with 
regard to their perception concerning the emphasis put on religious and spiritual care 
during care delivery involving alcohol and drugs use at the services. No relations 
among these variables were observed either. As regards the psychometric properties 
of the DDPPQ-br, a Main Components Analysis confirmed the construct validity of 
the 16-item instrument, divided in five factors. The global internal consistency found 
corresponded to Alpha=0.85. Like the original instrument, the TSRS-br continued 
with ten items, divided in two factors. The kappa coefficient to evaluate test-retest 
reliability varied between к=0.22 and 0.47, while the global internal consistency 
coefficient equaled Alpha=0.85. In conclusion, the academic world should continue 
investing in a broader discussion about substance use and abuse and its interfaces 
with the implementation of religious and spiritual care, which can be developed 
through a help relation, besides improving forms of examining the effectiveness of 
educational interventions to work in this area. The instruments used in this study for 
that purposed showed satisfactory reliability and construct validity coefficients. 
 
Key words: Knowledge, Health Attitudes and Practice. Spirituality. Substance abuse. 
Intervention studies. Psychometrics. 
 
  



 

RESUMEN 
 
GONÇALVES, Angelica Martins de Souza. Actitudes de los estudiantes de 
Enfermería ante el usuario de sustancias psicoactivas y la énfasis en los 
aspectos religiosos y espirituales del cuidado. 2013. 182h. Tesis (Doctorado) – 
Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo. 
 
La finalidad del estudio fue identificar las posibles relaciones entre actitudes y 
percepciones de estudiantes de Enfermería sobre el cuidado religioso y espiritual 
ofrecido en los servicios de salud a los usuarios de alcohol y/o drogas, antes y 
después de una intervención educativa. Fueron finalidades específicas efectuar la 
adaptación transcultural y la evaluación del desempeño psicométrico de las 
versiones brasileñas de los instrumentos Treatment Spirituality/Religiosity Scale 
(TSRS-br) y Drug and Drug Problems Perceptions Questionnaire (DDPPQ-br). Se 
trata de un estudio analítico, longitudinal y prospectivo, con una etapa de evaluación 
psicométrica. La muestra abarcó a estudiantes de Enfermería de nivel técnico y 
superior, vinculados a instituciones públicas y privadas de la ciudad de Barra do 
Garças/MT, Brasil. En la etapa de intervención educativa, fueron incluidos 62 
estudiantes de nivel superior y, en aquella del estudio psicométrico, también 
participaron estudiantes de nivel técnico. Cumpliendo con los criterios de inclusión y 
exclusión, la muestra total para evaluación del DDPPQ-br fue de 246 individuos, 
contra 188 en el estudio de la TSRS-br. El cuestionario de investigación fue aplicado 
antes y un mes después de una intervención que abarcó un curso sobre atención 
para usuarios de sustancias psicoactivas, con preguntas sobre informaciones 
generales: conocimientos en atención de Enfermería al usuario de alcohol y otras 
drogas: escala de percepción sobre énfasis en el cuidado religioso y espiritual en los 
servicios (TSRS-br) y dos escalas de actitudes, siendo la DDPPQ-br y la SAAPPQ 
(Short Alcohol and Alcohol Problems Perceptions Questionnaire). La edad promedia 

de los entrevistados fue de 23 años (De4,83). Los resultados evidenciaron aumento 
de los conocimientos y mejora significativa de las actitudes de los estudiantes tras la 
intervención educativa, aunque el mismo no fue encontrado respecto a sus 
percepciones respecto a la énfasis en el cuidado religioso y espiritual durante la 
atención involucrando la temática del uso de alcohol y drogas prestados en los 
servicios. Tampoco se observaron relaciones entre esas variables. Respecto a las 
propiedades psicométricas de la DDPPQ-br, un análisis de Componentes Principales 
confirmó la validez de constructo del referido instrumento con 16 ítem, divididos en 
cinco factores. La consistencia interna global encontrada fue de Alfa=0,85. El TSRS-
br, tal como el instrumento original, se mantuvo con 10 ítem, divididos en dos 
factores. La confiabilidad por teste-retest mostró kappa variando de к=0,22 a 0,47 y 
consistencia interna global de Alfa=0,85. Se concluye que el medio académico debe 
seguir invirtiendo en la ampliación de la discusión sobre el uso y abuso de 
sustancias y sus interfaces con la implementación del cuidado religioso y espiritual, 
que puede ser desarrollado mediante una relación de ayuda, además de 
perfeccionar formas de examinar la efectividad de intervenciones educacionales para 
el trabajo en esta área. Los instrumentos utilizados en el presente estudio con tal 
finalidad mostraron medidas satisfactorias de confiabilidad y de validez de 
constructo. 
 
Palabras-clave: Conocimientos, Actitudes y Práctica en Salud. Espiritualidad. Abuso 
de sustancias.  Estudios de Intervención. Psicometría. 
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1. INTRODUÇÃO 



1. Introdução 17 

1.1 Considerações gerais e justificativa 

  

 O fato do consumo de substâncias, especialmente do álcool, representar 

um grave problema social no Brasil não é algo novo. O assunto é frequentemente 

abordado pela imprensa em seus diversos noticiários. Apesar disso, na condição de 

estudante de um curso de graduação em Enfermagem e, posteriormente, como 

enfermeira com atuação bastante intensa na área, esta problemática despertava 

minha atenção de uma maneira ainda mais acentuada. 

 Para se ter uma ideia do impacto do consumo exacerbado de bebidas 

alcoólicas em países em desenvolvimento (incluindo o Brasil), estima-se que entre 

8% a 14,9% das doenças e mortalidade estejam relacionadas ao consumo de álcool 

(MELONI; LARANJEIRA, 2004; MONTEIRO, 2007). O uso na vida de álcool pelo 

brasileiro, em média, está em torno de 74,6% (CARLINI et al., 2007). Em virtude 

desses dados alarmantes, o alcoolismo consta como um dos dez problemas de 

saúde que devem ser considerados prioritários em programas nacionais como a 

Estratégia de Saúde da Família (MARQUES; FURTADO, 2004). 

 Além disso, outras drogas consideradas importantes, do ponto de vista 

epidemiológico, têm as seguintes prevalências de uso na vida: tabaco (44%), 

maconha (8,8%), solventes (6,1%), benzodiazepínicos (5,6%), orexígenos (4,1%) e 

estimulantes (3,2%). De 2001 para 2005, todas essas substâncias (exceto 

orexígenos), além de cocaína, barbitúricos, esteroides, alucinógenos e crack 

apresentaram aumento nas estimativas (BRASIL, 2009a).  

 Esses dados remetem às associações entre o uso de substâncias com 

danos à saúde e também aos decorrentes de causas externas, que frequentemente, 

chegam aos serviços de saúde, quando não levam à morte (ALMEIDA et al., 2008; 

DUAILIB; LARANJEIRA, 2007; NASCIMENTO; GARCIA, 2009; KESSLER; 

PECHANSKY, 2008; GAWRYSZEWSKI; KOIZUMI; MELLO-JORGE, 2004).  

 Nesta perspectiva, pode-se que inferir que a questão da dependência é 

apenas parte dos danos causados pelo uso de álcool e drogas, uma vez que dados 

de um importante levantamento nacional revelam que 12,3% dos indivíduos 

preenchem os critérios para dependência de álcool; 10,1% de tabaco; 1,2% de 

maconha; 0,5% de calmantes e 0,2% de inalantes e estimulantes no Brasil (CARLINI 

et al., 2007). 

 No Brasil, entre a diversidade de problemas relacionados ao uso de 
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substâncias, identificam-se: internações hospitalares (1,2% do total), violência, 

desordens sociais e mentais, mortes (especialmente relacionadas a causas indiretas 

e não necessariamente ao dano direto causado pela droga em si). Referem-se a 

0,7% dos óbitos, que acometem principalmente indivíduos do sexo masculino), 

câncer, cirrose, sexo inseguro, risco de exposição ao HIV e outras doenças 

sexualmente transmissíveis, prejuízos cognitivos residuais, acidentes de trânsito, 

comportamento agressivo, problemas familiares, acidentes de trabalho, 

afastamentos, queda da produtividade e aposentadoria precoce (ALMEIDA et al., 

2008; BRASIL, 2009a; DUAILIB; LARANJEIRA, 2007; KESSLER; PECHANSKY, 

2008). 

 Neste contexto, a relação disfuncional que muitas pessoas estabelecem 

com as substâncias psicoativas sempre me trouxe inquietações relacionadas às 

variáveis que poderiam ser consideradas fatores protetores ou que pudessem 

favorecer os processos de reabilitação. Em razão da minha formação acadêmica, de 

observações cotidianas e também por crença pessoal, a questão da religiosidade e 

da espiritualidade emergiu como um importante tema a ser pesquisado, tanto que se 

trata de uma vertente do estudo que realizei durante o mestrado. 

 No estudo de mestrado, a proposta foi compreender em quais estágios 

motivacionais a espiritualidade poderia ser melhor utilizada enquanto recurso 

terapêutico para indivíduos que estavam em tratamento. No momento da defesa 

deste trabalho, um dos membros da banca sugeriu a continuidade do estudo 

abordando um tema  correlato, enfocando o “outro lado”, ou seja, lançar o olhar da 

questão da religiosidade / espiritualidade para quem presta assistência ao usuário 

de álcool e outras drogas. 

 Posteriormente, aliando a referida sugestão à minha nova condição de 

professora de um curso de Bacharelado em Enfermagem e de doutoranda, acreditei 

ser muito pertinente e relevante para a Enfermagem psiquiátrica estudar as atitudes 

dos estudantes em relação aos usuários de drogas e sua percepção sobre a 

assistência religiosa e espiritual oferecida (ou não) nos serviços de saúde. O meu 

questionamento era: “será que se eu tentar mudar as atitudes dos estudantes de 

Enfermagem em relação aos usuários de álcool e/ou drogas, aumentando o nível de 

conhecimento sobre um cuidado integral na área, a percepção que eles têm sobre o 

cuidado religioso e espiritual prestado nos serviços também sofrerá mudanças”? 

 Vale explicar, nesse momento, os porquês desta temática: a primeira 
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razão está muito ligada a uma observação pessoal em relação à atitude de rejeição 

e despreparo no trabalho com usuários de álcool e drogas por parte dos estudantes 

e profissionais de enfermagem na experiência que tive durante a docência no ensino 

de graduação de Enfermagem e também durante a capacitação de profissionais da 

rede de saúde pública (período em que estive vinculada ao Programa de Ações 

Integradas para Prevenção e Atenção ao Uso de Álcool e Drogas na Comunidade, 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo).   

 A segunda razão relaciona-se ao fato de também ter presenciado 

despreparo no que diz respeito à assistência religiosa e espiritual, tão difundida na 

área da Enfermagem quando se fala em cuidado integral, mas, na prática, que a 

maioria não sabe o que é, nem como fazer (tampouco conhece sua fundamentação). 

Ressalta-se a importância dessa forma de assistência, sobretudo quando atrelada à 

questão das drogas. 

 Dessa maneira, pensando em abordar essa perspectiva em um  estudo 

de doutoramento, busquei por trabalhos relacionados ao tema nas principais bases 

de indexação de dados em saúde: Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS); Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências de Saúde 

(IBECS); Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), tendo encontrado apenas um trabalho 

publicado que fazia a interface entre atitudes de estudantes de Enfermagem e 

assistência religiosa e espiritual (TOMASSO; BELTRAME; LUCCHETI, 2011). No 

entanto, nenhum trabalho abordava as variáveis “atitudes” e “assistência 

espiritual/religiosa” em relação aos usuários de substâncias psicoativas, nem havia 

instrumentos psicométricos específicos validados para o contexto brasileiro que 

tratassem de atitudes em relação ao usuário de drogas ou sobre a ênfase dada a 

aspectos religiosos e espirituais na assistência. É necessário esclarecer que foi 

constatada a existência de diversas escalas validadas no Brasil para mensuração de 

atitudes, entretanto mais voltadas para a questão do álcool (MACIEL, 2011; PILLON; 

LARANJEIRA; DUNN, 1999; VARGAS; LUIS, 2008). 

 Como exemplos, podem ser citadas a “Short Alcohol and Alcohol 

Problems Perception Questionnaire” (MACIEL, 2011), a “Escala de Atitudes frente ao 

Álcool, o Alcoolismo e o Alcoolista (EAFAAA)” (VARGAS; LUIS, 2008) e a “Seaman 

Mannello Nurses’s Attitudes Toward Alcohol and Alcoholism Scale” (PILLON; 

LARANJEIRA; DUNN, 1999), validadas para amostras de graduandos de 

http://lilacs.bvsalud.org/
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=IBECS&lang=p
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=MEDLINE&lang=p
http://www.scielo.org/index.php?lang=pt


1. Introdução 20 

Enfermagem no Brasil, visando avaliar as atitudes frente ao beber em relação às 

características pessoais do alcoolista e a maneira de trabalhar com os indivíduos 

que fazem uso nocivo de álcool. 

 No caso da avaliação de atitudes terapêuticas dos estudantes de 

Enfermagem em relação aos usuários de drogas, uma adaptação da “Escala de 

Atitudes e Crenças – Nursing Education in Alcool and Drug Education (NEADA) - 

que faz parte de um programa de formação sobre álcool e drogas dos Estados 

Unidos da América (EUA) para enfermeiros, estudantes de Enfermagem e docentes 

da área – tem sido utilizada (LOPES et al. 2009; LOPES,2007; LOPES; LUIS, 2005; 

MENDOZA; PILLON, 2005), embora somente os procedimentos de tradução e back-

translation tenham sido descritos em um estudo que não tinha como objetivo 

específico avaliar o desempenho psicométrico da referida escala (CARRARO; 

RASSOOL; LUIS, 2005). 

 Identificadas essas lacunas, a opção pela referida temática foi natural, 

pois a escassez de estudos sobre atitudes frente ao usuário de drogas e a ênfase 

nos aspectos religiosos e espirituais desses pacientes já seriam suficientes para 

justificar a relevância desta investigação. Na verdade, seria inédita uma pesquisa 

que buscasse esclarecer como essas duas vertentes caminham juntas, sob a ótica 

do estudante de Enfermagem. 

 Assim, este estudo tem como pressuposto que uma intervenção 

educativa, orientada para o cuidado ao usuário de substâncias psicoativas em 

diversos contextos de saúde, que inclua a abordagem da religiosidade e 

espiritualidade para esse paciente/cliente, pode mudar as atitudes e a percepção 

dos graduandos em relação ao tema.  

 Como subsídio para essa proposição intelectual, o referencial teórico 

sobre atitudes em relação ao usuário de drogas e a ênfase dada a aspectos 

religiosos e espirituais na assistência de enfermagem do usuário de álcool e/ou 

drogas foi construído abordando a questão das atitudes em relação ao uso e abuso 

de substâncias e uma teoria de enfermagem que sustenta a aplicação da 

religiosidade/espiritualidade na assistência.  
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1.2 Capítulo 1 – As atitudes 

 As atitudes, primeiro conceito-chave do campo da então iminente 

psicologia social, vêm, desde 1918, sendo amplamente estudadas, por se 

constituírem em uma tentativa de intervir e exercer controle sobre a conduta social 

humana, a partir de pressupostos científicos provenientes das ciências sociais 

(ROSE, 2008). Tradicionalmente podem ser conceituadas como classes de 

respostas de avaliação em relação a um objeto, pessoa ou grupo (EAGLY; 

CHAIKEN,1993; HARLING; TURNER, 2012).  

 Vale dizer, entretanto, que não há um conceito único. Para uma melhor 

compreensão, será adotada, neste estudo, uma definição clássica, a qual considera 

que atitudes são tendências psicológicas oriundas de uma concepção particular do 

indivíduo, levando-o a realizar uma avaliação, que gera um grau de aprovação ou 

desaprovação, ou seja, fazendo com que julgue um objeto ou situação como 

favorável ou desfavorável. As atitudes constituem um sistema de avaliação que 

agrega componentes cognitivos, afetivos e comportamentais (VARGAS, 2005; 

BITTENCOURT, 2012; JUNQUEIRA, 2010).   Trata-se de um estado de prontidão 

mental suscetível à mudança, visto que essas respostas avaliativas podem ser 

consideradas predisposições aprendidas e não inatas (HARLING; TURNER, 2012).  

 O componente cognitivo também pode ser chamado de informativo, 

perceptual e estereotípico e está relacionado ao que o indivíduo pensa e ao 

conhecimento que possui sobre o objeto de atitude (VARGAS, 2005). 

 O componente afetivo está integralmente ligado ao que a pessoa sente 

em relação ao objeto. É a partir dos seus sentimentos que ela o avalia e expressa 

sua preferência (BITTENCOURT, 2012). 

 O componente comportamental se refere à predisposição do indivíduo em 

reagir frente ao objeto da atitude e consiste, portanto, de uma ação que é a resposta 

avaliativa mais evidente, podendo ser expressa de forma verbal ou não verbal 

(JUNQUEIRA, 2010). 

 A área da saúde, apropriando-se deste conceito, tem estudado “atitudes” 

sob diversas perspectivas e metodologias; pesquisas foram desenvolvidas com o 

intuito de investigar a relação entre as atitudes de estudantes e profissionais com as 

diversas práticas que compõem o rol de atuação desse campo (EVERS; PLOEG; 

KAASALAINEN, 2011; PEDRÃO et al., 2005; RAJKUMAR et al., 2011; TOMASSO; 

BELTRAME; LUCCHETI, 2011; WU; DENG; ZHANG, 2011).   
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 Uma dessas perspectivas, que se refere especificamente à Enfermagem, 

diz respeito às atitudes dos estudantes no ambiente de trabalho com usuários de 

álcool e/ou drogas (CARRARO; RASSOOL; LUIS, 2005; MENDOZA; PILLON, 2005, 

VARGAS; LUIS, 2008). Estudos abordando o uso de álcool e as atitudes dos 

enfermeiros começaram a ser realizados em 1960, principalmente nos Estados 

Unidos, Brasil, Inglaterra e Escócia. No Brasil, o aumento significativo dessas 

pesquisas é observado a partir de 1999 (VARGAS; SOARES, 2011). 

 Pode-se constatar que, de maneira geral, os resultados de estudos mais 

recentes abordando a questão das atitudes entre profissionais de enfermagem 

mostram uma avaliação positiva, especialmente daqueles que cursaram nível 

superior, em relação ao trabalho envolvendo a questão do uso de substâncias nos 

serviços. Profissionais sem curso de graduação, como técnicos e auxiliares, 

apresentam atitudes positivas no que se refere à aceitação dos usuários de álcool e 

drogas, porém a dificuldade na abordagem dos mesmos é fator claramente limitante 

da atuação em campo (BARROS; PILLON, 2007; PILLON; LUIS; LARANJEIRA, 

2006). 

  Estudos mais antigos contrapõem a afirmação de que os profissionais de 

enfermagem manifestam atitudes positivas em relação ao trabalho com usuários de 

álcool e outras drogas, evidenciando, no entanto,  atitudes significativamente mais 

negativas e influenciadas por conteúdo moral quando, por exemplo, comparadas às 

atitudes desses profissionais em relação a indivíduos acometidos por outros 

agravos. Na prática, essas atitudes negativas e a visão moralizante sobre o assunto 

podem resultar em reações negativas e julgamentos de valor a respeito do usuário, 

manifestos durante os momentos de intervenção (PILLON, 2005; STARKEY, 1980; 

PILLON; LARANJEIRA; DUNN, 1999).  

 Sabe-se que as atitudes são fortemente influenciadas pelo nível de 

conhecimento a respeito de determinado assunto (EAGLY, 1993). Estudos 

evidenciam que os profissionais de enfermagem continuam recebendo pouca ou 

nenhuma informação durante seu período de formação ou treinamentos (após a 

graduação) sobre questões relativas ao uso de álcool e outras drogas. No entanto, o 

pessoal de enfermagem é quem realiza o primeiro e o último contato com o usuário 

nos serviços de saúde, ou seja, ele necessita estar preparado para o enfrentamento 

de situações cotidianas que envolvem, inclusive, o atendimento ao usuário de 

substâncias psicoativas (BONI et al., 2004; LUIZ; LUNETTA; FERREIRA, 2008; 
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ROSA; TAVARES, 2008; VARGAS; OLIVEIRA; DUARTE, 2011).  

 Outro dado correlato mostra que estudantes, enfermeiros assistenciais e 

docentes consideram a dependência de álcool algo grave e irrecuperável, mas a 

reconhecem como doença que deve ser tratada. As atitudes negativas normalmente 

estão mais relacionadas à insatisfação pessoal e profissional em trabalhar com 

usuários de álcool (BARROS; PILLON, 2007; PILLON; LUIS; LARANJEIRA, 2006; 

VARGAS; SOARES, 2011). 

 Neste mesmo sentido, autores relatam que, em geral, os principais 

sentimentos dos enfermeiros diante dos usuários de álcool e outras drogas são: 

medo, insegurança e insatisfação, os quais podem decorrer do despreparo desses 

profissionais em relação a essa clientela (ROSA; TAVARES, 2008). 

 Essa realidade foi evidenciada em uma pesquisa qualitativa, cujos 

resultados sinalizam, com base nas falas dos enfermeiros, que as dificuldades de 

lidar com pacientes usuários álcool são praticamente as mesmas, independente de 

sexo, idade, tempo de formação ou serviço. Isso evidencia,  segundo os autores, 

que as deficiências apresentadas por esses profissionais remetem à graduação, 

resultando na falta de  conhecimentos, despreparo na assistência e discurso similar 

ao do senso comum (INDIG et al., 2009; MEIRA; ARCOVERDE, 2010). 

 Outro estudo desenvolvido com uma amostra de 144 estudantes do 4° 

ano de Enfermagem, de duas faculdades particulares de um município do interior do 

Estado de São Paulo, revelou que os estudantes assistiram a uma média de 2,5 

horas/aula sobre a temática álcool durante todo o curso, o que é considerado um 

tempo muito pequeno (VARGAS; SOARES, 2011). 

 Pillon (2005), em uma pesquisa envolvendo discentes, docentes e 

enfermeiros assistenciais de uma universidade pública do Estado de São Paulo, 

revelou que, em se tratando da assistência prestada a pacientes usuários de álcool, 

77% da amostra não tinham recebido nenhuma informação, 3%, poucas informações 

e, 20%, muitas informações. Essa realidade demonstra uma carência de aulas 

específicas sobre a temática na grade curricular do curso de Enfermagem.  

 Deficiências na formação, tais como as supracitadas, normalmente 

resultam em dificuldades na abordagem da questão do uso de substâncias. Em 

pesquisa realizada em quatro cursos de Enfermagem, no Rio de Janeiro, em 2004, 

foi evidenciado que 86% dos entrevistados não sabiam quais eram as perguntas 

adequadas para se fazer durante uma entrevista com essa clientela, mas 57% 
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reconheciam a importância de estabelecer um diálogo entre enfermeiro e paciente 

(LOPES; LUÍS, 2005).  

 Essa mesma ideia também se aplica a diversos contextos de saúde, 

inclusive hospitalar, segundo um estudo feito em quatro unidades de Pronto 

Atendimento na cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, com uma 

amostra de 59 profissionais de equipes de enfermagem, sendo 52 auxiliares de 

enfermagem, 3 técnicos de enfermagem e 4 enfermeiros. Entre os resultados, 

observou-se deficit de conhecimento desses profissionais em relação à assistência 

prestada a pacientes que fazem uso abusivo de álcool, principalmente àqueles com 

perfil de síndrome de abstinência alcoólica. Noventa por cento dessa amostra 

relataram utilizar, como forma de auxílio para a assistência de enfermagem, um 

protocolo para avaliação de síndrome de abstinência do álcool, pois os referidos 

profissionais admitiram desconhecer os sinais e sintomas para identificação desse 

quadro clínico. Apesar dessa deficiência, o referido estudo também retratou o grande 

interesse das equipes em aprender mais sobre essa temática, sobretudo por 

acreditarem que resultaria em uma melhor e mais qualificada assistência (LUIS; 

LUNETTA; FERREIRA, 2008). 

 

 

1.2.1 As atitudes dos estudantes de Enfermagem em relação aos usuários de 

substâncias psicoativas 

 

 Diante da problemática exposta, a literatura científica discute a 

hipótese de que a formação insuficiente dos estudantes de Enfermagem, 

especificamente sobre álcool e drogas, não permita que executem seu papel com 

segurança e consigam estabelecer um bom vínculo terapêutico com os clientes, uma 

vez que muitas inadequações são encontradas em relação à forma de abordagem 

do paciente (LEMOS et al., 2007).  

Nessa mesma perspectiva, ainda no que se refere às deficiências na 

formação e às atitudes negativas presentes durante a graduação, estudos mostram 

uma distância entre a teoria e a prática, o saber e o fazer, além da assimilação de 

conteúdos fundamentados nos modelos moral e biomédico, que favorecem a gênese 

de dificuldades de comunicação com os clientes usuários de substâncias. Os 

estudantes, apesar de saberem ser papel do enfermeiro a prestação de assistência 
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a essa população-alvo, consideram-na de difícil manejo. Além disso, são 

evidenciadas falhas na abordagem, na comunicação e na construção do vínculo 

terapêutico (LEMOS, et al., 2007; CARRARO; HASSOOL; LUIS, 2005).  

Pesquisa realizada no Rio de Janeiro encontrou resultados que sinalizam 

para as mesmas atitudes negativas e deficiências nos conhecimentos teóricos e 

práticos dos estudantes de Enfermagem como potenciais preditores  de uma 

prestação comprometida  de cuidado ao usuário de álcool e/ou drogas.  (LOPES; 

LUIS, 2005). 

No momento em que se aprofunda a investigação a respeito de outros 

determinantes das atitudes negativas por parte dos estudantes de Enfermagem, 

depara-se com a questão do juízo de valor em relação aos problemas vinculados ao 

uso de drogas. Isso foi retratado em um estudo com a finalidade de apreender os 

significados e experiências sobre o fenômeno das drogas numa amostra de 40 

futuros enfermeiros da Costa Rica. Essa pesquisa demonstrou que o conhecimento 

dos entrevistados advém mais de suas vivências do que da própria formação 

profissional. A maior parte relatou experiências com o uso de drogas por meio da 

convivência com amigos e familiares usuários. Para eles, o uso de substâncias 

representa a principal causa de prejuízo social e econômico enfrentado em seu país. 

Em consonância com os achados anteriores, esse estudo também demonstrou que 

os alunos acreditam na importância do saber sobre o tema “drogas”, pois, no 

cotidiano do enfermeiro, tem sido cada vez mais frequente o atendimento de 

usuários de substâncias. Ficou claro também que, na opinião dos mesmos, o 

conhecimento recebido na universidade não é suficiente, havendo, portanto, 

necessidade de aprender mais sobre como lidar com esse grupo de clientes nas 

perspectivas de prevenção e reabilitação (MEZA-BENAVIDES; FUREGATO, 2011). 

Além da falta de conhecimento a respeito da atuação na área, as atitudes 

dos estudantes de Enfermagem em relação aos usuários de drogas tendem a ser 

mais negativas quando determinadas a partir de crenças também negativas 

(LOPES; et. al, 2009; LEMOS; et al., 2007; CARRARO; HASSOOL; LUIS, 2005).  

Estudo realizado numa instituição pública do Rio de Janeiro, com uma 

amostra de 122 graduandos de Enfermagem, evidenciou, entre demais resultados, 

que 68% deles não acreditam que o usuário de drogas possa controlar seu uso, 

negando, portanto, acreditarem em um potencial de reabilitação e revelando deficit 

na capacidade de distinção entre o que é uso abusivo e dependência. Os autores 
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discutem que esse posicionamento advém da crença de que o uso de drogas “não é 

bom” (LOPES; LUIS, 2005). 

Outros estudos, ao contrário dos expostos até o momento, mostram um 

contraponto no que tange à falta de preparo e às atitudes negativas em relação aos 

usuários de álcool e/ou drogas. Um deles foi realizado na região central da 

Colômbia, com 159 estudantes do último período de graduação em Enfermagem; 

teve como objetivo avaliar a formação dos futuros enfermeiros mediante o 

conhecimento, atitudes e crenças frente ao fenômeno das drogas. Os resultados 

foram apresentados a partir das seguintes categorias: “álcool”, “drogas e álcool” e 

“drogas”. No que se refere à preparação teórica sobre álcool, 60,2% dos estudantes 

afirmaram considerar adequada sua formação básica. Com relação ao diagnóstico 

precoce, 50,6% concordam plenamente que, com ele, é possível aumentar as 

chances de sucesso no tratamento; em se tratando do preparo teórico sobre o abuso 

de drogas, 56,6% afirmaram possuir formação teórica adequada. Em relação a essa 

última temática, 50,6% dos alunos disseram concordar plenamente a respeito da 

importância do enfermeiro saber diferenciar o uso de risco abusivo e a dependência 

de drogas (MENDONZA; PILLON, 2005). 

O estudo supracitado mostrou ainda que 53% dos estudantes 

discordaram plenamente quando questionados a respeito da impossibilidade de 

ajudar uma pessoa dependente de álcool e drogas. Mostrou também que 49,4% 

discordaram que um dependente de drogas deva ser tratado apenas por um 

profissional especializado na área; 43,4% discordaram que os enfermeiros não se 

sentem confortáveis em perguntar ao paciente sobre o uso que faz de substâncias 

psicoativas. Sessenta e sete por cento dos estudantes discordaram que seja 

desagradável trabalhar com usuários de drogas. Entretanto, nota-se que 68 

estudantes (81,9%) acreditaram ser possível que o paciente falte com a verdade 

quando questionado pelo enfermeiro sobre seu consumo de drogas (MENDONZA; 

PILLON, 2005).  

Em um panorama geral, boa parte das lacunas referentes à formação dos 

estudantes em relação ao trabalho com os usuários de substâncias (tanto no âmbito 

preventivo, quanto no curativo) e consequente melhora das atitudes, pode ter como 

solução um  maior investimento  no ensino e aplicação dos aspectos básicos do 

relacionamento enfermeiro-paciente na assistência (GONÇALVES et. al., 2010). 

Uma das teorias que sustenta essa ideia é a descrita por Joyce Travelbee, na qual 
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se encontram elementos indispensáveis para abordagem do usuário de álcool e/ou 

drogas, tais como confiança, aceitação, empatia e envolvimento emocional como 

constitutivos básicos da relação e também a valorização do cuidado religioso e 

espiritual como parte intrínseca do cuidado (GONÇALVES et al., 2010; FILIZOLA; 

PAVARINI, 2002; TRAVELBEE, 1979). 
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1.3 Capítulo 2 – O relacionamento enfermeiro-paciente na assistência ao 

usuário de substâncias psicoativas 

 

 Nas últimas décadas, a Enfermagem psiquiátrica brasileira tem se 

esforçado para delinear a essência do papel do enfermeiro, seja no âmbito da 

psiquiatria ou da saúde mental mais recentemente. Nesse sentido, é necessário 

esclarecer que para pensar nos aspectos comportamentais das relações humanas, 

mais especificamente no relacionamento terapêutico enfermeiro-paciente, a 

Enfermagem tem sofrido influências de outras áreas, tais como da psicologia, 

(especialmente da Psicologia Humanista, com os pressupostos de Carl Rogers, a 

partir de 1960), da sociologia e da comunicação; tem também desenvolvido 

conhecimento próprio por meio de algumas teorias que introduziram um novo 

paradigma, segundo o qual o cuidado evolui do simples cuidado físico para a 

competência no relacionamento interpessoal, centrado nas “relações interpessoais 

que se processam entre o enfermeiro e o paciente”, tal como propõe a Teoria das 

Relações Interpessoais (1952), desenvolvida por Hildegard Peplau (ALMEIDA; 

DAMASCENO, 2005); posteriormente, esta teoria foi sistematizada por Joyce 

Travelbee (FILIZOLA, 1997). Outras autoras como Ruth Virgínia Matheney, Mary 

Topalis, Maria Aparecida Minzoni, Susan Irving, Cecelia Monat e Ruth Mylius Rocha 

também discorreram sobre o tema, enfocando o papel do enfermeiro enquanto 

agente terapêutico, cujas ações se baseiam no relacionamento com a pessoa em 

sofrimento a quem assiste (LIMA et al., 2010). 

 Não se pode afirmar que há uniformidade e consistência na abordagem 

do uso de substâncias psicoativas na área de Enfermagem, possivelmente em 

decorrência de uma insuficiente formação dos estudantes, o que se refletirá, sem 

dúvida, na assistência prestada nos serviços de saúde (HARLING; TURNER, 2012). 

Dessa forma, para o presente estudo, na intenção de realizar tal abordagem, parte 

essencial do cuidado, será adotado, como referencial, a Teoria das Relações 

Interpessoais de Joyce Travelbee, que retrata os elementos fundamentais do 

relacionamento enfermeiro-paciente, abrangendo aspectos da comunicação e da 

assistência espiritual  (TRAVELBEE, 1979).  

 Designações como “relação de ajuda” ou relação de pessoa-pessoa” têm 

sido utilizadas para remeter ao referencial teórico aqui escolhido (WAIDMAN; 

ELSEN; MARCON, 2006).  
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 De forma geral, segundo a concepção de Travelbee, a relação pessoa-a-

pessoa é estabelecida quando um indivíduo se propõe a ajudar o outro, ou seja, 

quando um profissional se dispõe a contribuir com uma pessoa, família ou 

comunidade para o enfrentamento de uma experiência de doença ou sofrimento, de 

forma planejada e estruturada. Para que isso seja possível, algumas premissas e 

aspectos básicos devem ser observados e respeitados (FILIZOLA; PAVARINI, 

2002). 

 Entre as premissas, estão os preceitos de que uma relação é estabelecida 

somente quando um ser humano reconhece o outro como único e este é o objetivo 

do cuidado profissional; as pessoas trocam experiências e modificam seus 

comportamentos, mutuamente; sentimentos como alegria, felicidade e amor são 

vivenciados pela maioria das pessoas; todos os seres humanos um dia adoecerão, 

sentirão dor e morrerão; a doença e o sofrimento são experiências espirituais, físicas 

e emocionais e o papel do enfermeiro deve ser o de ajudar o doente e sua família a 

encontrar significado nessas experiências, ajudando-os a lidar com a situação; a 

percepção das duas partes envolvidas na relação influencia qualitativamente e 

quantitativamente o cuidado prestado; os rótulos representados pelos termos 

“paciente” e “enfermeiro” são úteis apenas para facilitar a comunicação; o 

relacionamento terapêutico se dá por meio da comunicação e, para que ele se 

estabeleça, é necessário ir  além dos papéis de enfermeiro e de paciente 

(WAIDMAN; ELSEN; MARCON, 2006). 

 Os aspectos básicos constituem as bases para se atingir as premissas da 

relação de ajuda, envolvendo o vínculo, a aceitação, a empatia e a confiança, que, 

para o enfermeiro, representam ferramentas fundamentais para abordar a questão 

do uso de álcool e outras drogas, assim como para acompanhar e monitorar o 

sucesso ou não na redução ou abstinência do consumo ou, ainda, acolher as 

dificuldades da pessoa a quem assiste (GONÇALVES et al., 2010). 

 Filizola e Pavarini (2002) discorrem sobre vínculo enquanto envolvimento 

emocional maduro, ou seja, como a capacidade de transcender-se e interessar-se 

por outra pessoa sem que esse interesse interfira na ajuda a ser oferecida ao outro, 

reconhecendo-o como um ser único.  

 A aceitação não implica somente compreender os comportamentos do 

outro, nem concordar com os mesmos. Significa apenas reconhecer o significado de 

tais comportamentos para um indivíduo. Um profissional de enfermagem pode 
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aceitar que um usuário de sua unidade de saúde esteja fazendo uso abusivo de 

álcool ou drogas, mas pode não concordar com esse comportamento. A 

demonstração de aceitação favorece o despertar de um sentimento de segurança e 

confiança por parte do sujeito assistido, o que, consequentemente, facilita acessar e 

compreender as razões, os fatores de risco e as situações que permeiam o uso de 

substâncias (GONÇALVES et al., 2010). 

 Empatia, primordial para as ações de enfermagem, pode ser definida 

como o estado de tomar conhecimento do quadro de referências internas e 

significados do outro, numa postura compreensiva (GONÇALVES et al., 2011).  

  Outro aspecto relevante na relação de ajuda é a comunicação, 

instrumento indispensável para atuação do enfermeiro com usuários de substâncias, 

pois consiste no elemento essencial de interação entre as pessoas, possibilitando a 

troca de ideias e experiências, além de sinalizarem o profissional sobre a eficácia de 

sua intervenção (GONÇALVES et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2005). 

 O conjunto das premissas e dos aspectos básicos da relação de ajuda 

deve embasar também a assistência pertinente ao cuidado religioso e espiritual, de 

acordo com a Teoria das Relações Interpessoais de Travelbee; essa teoria sofreu 

grande influência do catolicismo (que define o enfoque dado à religião) e da 3ª 

Escola Vienense de Psicoterapia, de Victor Frankl, no que se refere ao amor, à 

necessidade de encontrar um sentido para a vida e um significado na doença (no 

caso, enfoca apenas o ser espiritual) (WAIDMAN; ELSEN; MARCON, 2006)  

 Para entender do que se trata a última influência supracitada da Teoria de 

Travelbee, vale discorrer brevemente a respeito da logoterapia de Frankl, que se 

define por “psicoterapia por meio do sentido da vida” ou “a partir do espiritual”. 

Nessa abordagem, o sentido na vida pode ser encontrado a partir de valores 

criadores (referentes ao que o sujeito pode fazer), vivenciais (da relação que um 

pessoa estabelece com o mundo e com a natureza) e de atitudes (situações que são 

impostas). Tem como objetivo levar o indivíduo a construir uma vida integralmente 

plena, mas vale ressaltar que nessa perspectiva, tal plenitude pode ser atingida não 

apenas nos momentos de gozo da vida, mas também nos de sofrimento (ARAÚJO et 

al., 2008; FRANKL, 1994; WAIDMAN; ELSEN; MARCON, 2006). 

 Infelizmente, esses preceitos e saberes teóricos ainda não se aplicam 

totalmente às práticas do estudante e do profissional de enfermagem, sendo 

necessário implementar estratégias de treinamento (BRIMBLECOMBE et al., 2007; 
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LIMA et al., 2010; SOUZA et al., 2009). No caso de se pensar em uma mudança 

positiva nas atitudes do corpo de enfermagem em relação à assistência integral aos 

usuários de substâncias psicoativas, o preparo não só para a assistência ao usuário 

de álcool /ou drogas, mas também para a abordagem dos aspectos espirituais desse 

paciente parece fundamental, uma vez qua tais aspectos têm sido, com frequência, 

associados à prevenção do uso abusivo e à reabilitação nos casos de dependência 

((TOMASSO; BELTRAME; LUCCHETI, 2011; SANCHEZ; NAPPO, 2007).  
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1.4 Capítulo 3 – A assistência de enfermagem ao usuário de álcool e outras 

drogas 

  

 Levantamentos epidemiológicos recentes têm sinalizado para o 

significativo impacto do uso substâncias lícitas e ilícitas sobre a saúde do brasileiro 

(CARLINI et al., 2007; GALDUROZ, et al., 2005; BRASIL, 2007); assim,  o Ministério 

da Saúde, nos últimos anos, tem envidado esforços no sentido de expandir, ampliar 

o acesso e diversificar os dispositivos de atenção aos usuários de álcool e outras 

drogas. Nesse contexto, os profissionais da saúde, de maneira geral, necessitam, 

cada vez mais, estarem preparados para ter contato com indivíduos com problemas 

decorrentes do uso de substâncias psicoativas. Da mesma forma, precisam saber 

como utilizar os preceitos do relacionamento interpessoal como ferramenta básica 

para assistência ao usuário de álcool e/ou outras drogas (BRASIL, 2011; 

GONÇALVES, 2010).  

 Como parte do corpo de saúde, o processo de graduação do enfermeiro 

deve atentar não apenas para a formação do ponto de vista técnico (que torna o 

profissional apto a utilizar novas tecnologias e a realizar procedimentos nos 

diferentes contextos de atuação), mas, principalmente, capacitar para uma prestação 

de cuidado que extrapole a dimensão biológica e considere as interferências 

culturais, religiosas, espirituais, do ambiente, das relações e das concepções 

individuais como elementos inerentes e interdependentes da complexidade do ser 

humano. Isso tudo deve ter como foco a minimização de um sofrimento ou a 

promoção de saúde (DEAL, 2011; BAGGIO, 2006). 

 Nessa perspectiva, além das competências profissionais, o enfermeiro 

precisa se inserir em uma complexa rede de interações, envolvendo as diversas 

políticas, os diferentes serviços, o usuário, a família e a comunidade, para realizar 

ações de promoção, prevenção, educação, curativas, de reabilitação e de reinserção 

psicossocial ao usuário de álcool e drogas (GONÇALVES, 2006).  

 O grande desafio para que isso se consolide na prática, entretanto, se 

refere à falta de capacitação para atuar junto a usuários de substâncias psicoativas, 

fato que poderia ter seu impacto minimizado pela oferta de treinamentos na área, 

tanto para estudantes como para profissionais de enfermagem já atuantes 

(GONÇALVES; TAVARES, 2007; GRIFFITHS et al., 2007; MUNRO; WATSON; 

MCFADYEN, 2007; VARGAS VILELA; VENTURA; SILVA, 2010). Estudos 
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evidenciam que os estudantes continuam recebendo pouca ou nenhuma informação 

durante sua formação, e também após a graduação, no que se refere às questões 

relativas ao uso de álcool e outras drogas, embora realizem o primeiro e o último 

contato com o usuário nos serviços de saúde (BONI et al., 2004; LUIZ; LUNETTA; 

FERREIRA, 2008; ROSA; TAVARES, 2008; VARGAS; OLIVEIRA; DUARTE, 2011).  

 Neste cenário, a Enfermagem talvez consista no corpo de saúde mais 

estratégico para investimento em capacitação, pois esses profissionais  passam o 

maior tempo em contato direto com os clientes e , de acordo a legislação brasielira, 

devem estar presentes em todas as unidades de atendimento durante 24 horas 

diárias (ACAUAN; DONATO; DOMINGOS; 2008; COFEN, 2011). Além disso, 

representam uma das classes de grande relevância no que se refere ao contingente 

de trabalhadores distribuídos pelos serviços de saúde públicos e privados. O 

Conselho Federal de Enfermagem estima que existam, atualmente, cerca de  

1.449.583 profissionais de enfermagem atuando no Brasil, sendo 19,81% 

enfermeiros, 43,18% técnicos de enfermagem, 36,8% auxiliares e 0,01% parteiras 

(COFEN, 2011). 

 

 

1.4.1 O cuidado de enfermagem ao usuário de álcool e drogas nos diferentes 

contextos e equipamentos de saúde 

 

 Um leque de conhecimentos e habilidades específicas deve fazer parte 

das diversas ações e atribuições da enfermagem em relação ao cuidado ao usuário 

de substâncias no sistema de saúde vigente, em seus diferentes níveis de atenção. 

A maior parte desses conhecimentos deve ser comum a qualquer profissional que 

lide com a essa questão (GRIFFITHS et al., 2007; MARINHO et al., 2012). 

 Assim, efeitos das substâncias psicoativas no organismo e danos 

relacionados; modelos explicativos e epidemiologia do uso de álcool e/ou drogas; 

noções básicas de prevenção (rastreamento e Intervenções Breves); Política Pública 

para Atenção Integral ao usuário; bases teóricas relativas aos principais tipos de 

tratamentos para a dependência e settings de intervenção/ reabilitação são temas 

que o enfermeiro ou estudante da área, a depender de seu local de atuação, deve 

dominar para prestar a assistência; entretanto, requerem uma abordagem 

multiprofissional, ao passo que o estabelecimento do relacionamento enfermeiro-
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paciente, limites e possibilidades de atuação da equipe de enfermagem dizem 

respeito a um saber nuclear aplicável a todas as situações cotidianas de 

atendimento quando a questão do uso de álcool e/ou drogas é abordada 

(GONÇALVES, 2010; TOWNSEND, 2002; JOHNSON, 2000).  

 Em qualquer âmbito onde o estudante ou profissional esteja prestando o 

cuidado, é necessário que possua noções de epidemiologia e conheça os efeitos 

das substâncias psicoativas no Sistema Nervoso Central e os prejuízos associados 

ao seu uso (TOWNSEND, 2002). Alguns dados epidemiológicos já foram 

apresentados neste estudo, mas no que concerne às classes de drogas, segundo 

seus efeitos farmacológicos, é informação básica, para a função laboral da 

Enfermagem, reconhecer quais são depressoras (álcool, solventes, inalantes, 

benzodiazepínicos e hipnoanalgésicos como morfina, codeína e heroína), 

estimulantes (cocaína, crack, xantinas, anfetaminas, cafeína) ou perturbadoras 

(derivados da Cannabis como maconha e haxixe, LSD, mescalina, psilocibina, 

musarina, miristicina, fenciclidina, ecstasy, anticolinérgicos, entre outros) (CENPRE, 

2012). 

 Outro aspecto central para que o estudante ou profissional de 

Enfermagem possa desenvolver boas práticas de saúde é o reconhecimento das 

ações que devem ser realizadas em cada um dos equipamentos que compõem a 

rede substitutiva para álcool e drogas, segundo a lógica da reabilitação psicossocial 

(MARINHO et al., 2012; BRASIL; 2011). 

 Basicamente, os principais dispositivos de atenção em saúde aos 

usuários de álcool e outras drogas nos quais o enfermeiro pode atuar estão 

distribuídos segundo uma organização poliárquica, na qual se encontram a Atenção 

Básica, os Hospitais Gerais e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) como 

pontos estratégicos da rede. O bom funcionamento dessa rede prediz melhora da 

qualidade clínica e redução da utilização de serviços especializados (BRASIL, 2005; 

MENDES, 2010). 

 

O cuidado na Atenção Básica de Saúde 

 

 A Atenção Básica é o melhor local para se desenvolver as ações de 

promoção e prevenção para o uso abusivo de álcool e drogas, pois o cuidado não se 

restringe ao indivíduo; está voltado à coletividade, e além disso, nesse contexto, é 
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esperado que o estigma e a postura moralista em relação a abordagem desse tema 

sejam menos pronunciados  (RONZANI; FURTADO, 2010).  

 Nesse sentido, as principais intervenções a serem aplicadas no âmbito da 

Atenção Primária são a triagem (ou rastreamento ou screening) e as intervenções 

breves, recursos de caráter eminentemente preventivo, simples e de baixo custo, 

que podem ser utilizados por diversos trabalhadores da saúde, e em diversos 

contextos, por serem aplicáveis a toda comunidade. Conjuntamente, envolve ações 

educativas, orientações básicas, aconselhamento e encaminhamento (PILLON, 

2005; TSAI et al., 2010).  

 Tais estratégias foram originalmente desenvolvidas para motivar a 

mudança de comportamento em relação ao uso da substância e estimular a 

capacidade do indivíduo de se autoavaliar, automonitorar e autorregular. A 

importância da aplicação dessas técnicas reside no fato de que a identificação 

precoce de riscos e a prevenção para intoxicação são estratégias consideradas 

efetivas, em condições reais, para evitar muitos danos; fazem parte de uma 

assistência que vai em direção ao cuidado integral, pois intervém em fases nas quais 

o indivíduo ainda não se tornou um dependente (MARQUES; FURTADO, 2004; 

MINTO et al., 2007; BABOR; HIGGINS-BIDDLE, 2003; NATIONAL INSTITUTES OF 

HEALTH, 2005; GONÇALVES, 2011; MARQUES; FURTADO, 2004; GONÇALVES, 

2010). 

 Na perspectiva das práticas preventivas, a Enfermagem pode utilizar o 

rastreamento e as intervenções breves para viabilizar sua prática de prevenção 

universal, seletiva ou indicada. A primeira é aquela que pode ser direcionada a 

qualquer indivíduo (bastante oportuna neste contexto, pois, de fato, qualquer pessoa 

pode ter mensurado o seu consumo de substâncias e receber orientações focadas 

em relação a isso). Na segunda, o enfermeiro investe suas ações em pessoas 

consideradas vulneráveis (grande parte da população assistida, especialmente 

aqueles que consomem álcool e/ou drogas em níveis abusivos, mas ainda não 

tiveram ou não perceberam prejuízos decorrentes desse comportamento, e, no caso 

da prevenção indicada, os recursos são lançados para evitar novos danos, pois é 

direcionada a indivíduos que já apresentam sinais de abuso ou dependência 

evidentes (CARTANA et al., 2004; LARANJEIRA; ROMANO, 2007).  

 Algumas situações oportunas, nas quais a Enfermagem pode elaborar 

meios para se aplicar estratégias preventivas como o rastreamento e as 
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intervenções breves são: consultas de enfermagem; atividades que visem chamar a 

atenção da população para um tema de saúde (especialmente durante campanhas 

de qualquer natureza); visitas domiciliares e coordenação de grupos (de gestantes, 

hipertensos, diabéticos). É importante esclarecer que a abordagem da questão do 

uso de substâncias pelo enfermeiro pode ser realizada em um curto período de 

tempo (entre cinco a trinta minutos) como um complemento de atividades rotineiras 

dos serviços. Entretanto, para que sejam satisfatoriamente implementadas, é 

necessário que o profissional receba treinamento (GONÇALVES, 2011). 

 Nesse contexto, o rastreamento, especificamente, é o primeiro passo da 

realização de uma intervenção preventiva e tem como objetivo identificar o padrão 

de consumo de determinada substância psicoativa e checar se algum dano já foi 

instalado em virtude desse uso. Funciona como ferramenta auxiliar para aplicação 

das intervenções breves, sendo fortemente recomendada sua utilização enquanto 

procedimento inicial (BABOR; HIGGINS-BIDDLE, 2003; FABBRI; FURTADO; 

LAPREGA, 2007). 

 Estudos têm demonstrado que os instrumentos de rastreamento mais 

utilizados apresentam bom nível de sensibilidade. Diversos instrumentos específicos 

para a triagem do uso do álcool e drogas já foram adaptados transculturalmente e 

validados para a população brasileira (e até mesmo para grupos específicos), tais 

como o Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), o Alcohol, Smoking and 

Substance Involvement Screening Test (ASSIST), o Cut-

down, Annoyed, Guilty and Eye-Opener (CAGE) e o Tolerance Cut-down, Annoyed, 

Eye-Opener (T-ACE) (HENRIQUE et al., 2004; MORAES; REICHENHEIM, 2007; 

MORETTI-PIRES; CORRADI-WEBSTER, 2011; BABOR et al., 2003; NATIONAL 

INSTITUTES OF HEALTH, 2005). Há evidências também de que se os usuários 

forem adequadamente abordados, normalmente oferecerão informações honestas 

sobre seus hábitos. 

 Uma abordagem adequada é, portanto, aquela que investe nos aspectos 

básicos da relação enfermeiro-paciente, na subjetividade do indivíduo assistido e 

concentra-se na problemática do uso de substâncias enquanto problema de saúde. 

Esses fatores tornam mais efetiva a referida tecnologia em saúde (GONÇALVES, 

2010). 

 Ainda no âmbito da Atenção Básica, outras atividades que deveriam ser 

prioritariamente de competência do enfermeiro e apresentam reflexos diretos no 
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cuidado oferecido ao usuário de álcool e/outras drogas são aquelas relacionadas à 

supervisão e à coordenação para capacitação de agentes comunitários de saúde e 

de auxiliares de enfermagem. Infelizmente, de maneira geral, os próprios 

enfermeiros apresentam deficiências graves em relação à formação na área de 

saúde mental, fato que, aliado ao número insuficiente de recursos humanos, à falta 

de valorização e ao não reconhecimento da importância da área, tem impacto direto 

na qualidade da assistência individual e coletiva prestada (GONÇALVES et al., 

2011).  

 

O cuidado de enfermagem na rede hospitalar 

 

 Como se sabe, alinhada a uma perspectiva de reorganização dos serviços 

preconizada pela Atenção Primária à Saúde, a Política do Ministério da Saúde para 

Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas prima por uma assistência 

que funcione em rede e possa abranger e articular diversos serviços (não apenas de 

saúde) como uma possibilidade de superação do modelo biomédico vigente, cujas 

intervenções apresentam-se fragmentadas (BRASIL, 2004; MENDES, 2010). 

 As unidades hospitalares, tanto gerais quanto psiquiátricas, integram essa 

rede, recebendo demandas referentes principalmente aos processos de 

desintoxicação. Na verdade, o papel dessas instituições não parece estar muito claro 

no que diz respeito ao manejo dos quadros de dependência (MAGALHÃES; SILVA, 

2010).  

  Apesar disso, um relato de experiência mostra que os objetivos do 

atendimento nesses dispositivos de saúde podem ser bem mais amplos, tal como 

ocorre em um Serviço Hospitalar e de Referência para Álcool e Drogas (SHRAD), e, 

assim, a Enfermagem pode ser bastante ativa e contribuir para uma assistência que 

inclua, no seu planejamento, o acolhimento, ações de conscientização e orientação 

do paciente desde a porta de entrada no hospital; rastreamento de problemas 

associados ao uso de substâncias; esclarecimento e orientação sobre a questão da 

dependência enquanto condição de transtorno psiquiátrico; avaliação do grau de 

aceitabilidade do paciente em relação ao tratamento como um todo 

(encaminhamentos necessários, desintoxicação e possibilidade de continuidade em 

abstinência ou redução de danos no pós alta); ajuda ao paciente para que ele 

repense seu projeto de vida; no caso dos clientes portadores de doenças 
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sexualmente transmissíveis, oferecimento de cuidados específicos e 

encaminhamentos necessários; realização de campanhas internas de 

conscientização entre os profissionais acerca da dependência e suas implicações 

para o indivíduo na própria unidade hospitalar, enfocando o direito ao tratamento 

digno e humano (CRP, 2012). 

 Estudo qualitativo desenvolvido com usuários de crack internados em um 

hospital psiquiátrico no Rio Grande do Sul demonstrou que o aproveitamento 

produtivo do tempo livre durante a internação e a construção de uma relação mais 

humanizada por parte dos profissionais (entre outros fatores) também devem fazer 

parte da gama de recursos terapêuticos dispensados nos hospitais. Um dado 

interessante, referente ao último aspecto citado, é que três dos sete entrevistados 

reconheceram esse cuidado na atuação de alguns técnicos de enfermagem que se 

propuseram a “conversar” e a “dar conselhos” (MAGALHÃES; SILVA, 2010). 

 Acresce-se que, na prática clínica hospitalar, o enfermeiro precisa estar 

muito atento a problemas que estão normalmente associados ao consumo de álcool 

e/ou drogas, tais como diagnósticos de doenças pancreáticas, hepáticas (hepatites, 

esteatose), gástricas (gastrites, úlceras), cardíacas (hipertensão arterial), vasculares, 

entre outras (GONÇALVES, 2011). 

 Nesse sentido, além do reconhecimento das enfermidades, faz parte das 

atribuições do enfermeiro hospitalar a identificação dos efeitos físicos e mentais 

decorrentes do uso agudo e crônico de substâncias psicoativas e dos eventuais 

sintomas de abstinência. A presença de disfunções fisiológicas ocorrendo 

conjuntamente com alterações comportamentais (como a agressividade, euforia, 

agitação, prejuízo do juízo crítico da realidade, por exemplo) pode ser um indício do 

uso de substâncias e não estar tão visível para o profissional no momento da 

abordagem, representando, por vezes, situações que requerem cuidado crítico 

(CENPRE, 2012; BROTTO; LEE, 2007).  

 No que tange especificamente aos sintomas de abstinência do álcool, 

classificar os sinais e sintomas de distúrbio motor, distúrbio do sono, confusão 

mental, alucinações, sudorese, sintomas gastrointestinais, convulsões e alterações 

da frequência de pulso, do apetite e da pressão arterial em leves, moderados e 

graves deve também fazer parte da avaliação do enfermeiro (BRASILb, 2009; 

JOHNSON, 2000). 

 Em alguns casos, as demandas supracitadas podem caracterizar 
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situações de urgência e emergência, nas quais a Enfermagem deverá prover auxílio 

para manutenção das funções vitais do cliente, assegurar segurança e aliviar o 

desconforto (JOHNSON, 2000). 

 Vale ressaltar que o hospital geral é, via de regra, a porta de entrada para 

o tratamento dos problemas decorrentes do uso do álcool ou outras drogas, mas 

nem sempre os enfermeiros generalistas têm preparo adequado em relação a isso e, 

nesse contexto, tanto a qualidade quanto a quantidade do cuidado estão 

condicionadas ao conhecimento, à percepção e às atitudes que o enfermeiro possui 

em relação ao cliente. Se o profissional mantiver uma atitude negativa em relação ao 

usuário de álcool e/ drogas, o reflexo disso pode ser a adoção de uma postura 

também negativa por parte do cliente em relação ao enfermeiro (OLIVEIRA; 

VARGAS, 2012). 

 

O cuidado de enfermagem ao usuário de substâncias psicoativas nos serviços 

especializados  

 

 Com a mudança do perfil do uso de substâncias (especialmente do crack) 

e a partir da expansão, maior acesso e diversificação dos equipamentos de atenção 

aos usuários de álcool e outras drogas, o enfermeiro tem assumido o papel de 

membro de equipes multidisciplinares em serviços de tratamento e reabilitação 

psicossocial dos dependentes, tais como os Centros de Atenção Psicossocial Álcool 

e outras Drogas (CAPS-ad), os Consultórios de Rua e os Ambulatórios de Saúde 

Mental, apesar de nem sempre estarem plenamente preparados para essa função 

(BRASIL, 2011; VARGAS; DUARTE, 2011).  

 Todos esses serviços têm seu funcionamento alicerçado no desafio de 

humanizar a assistência ao usuário de substâncias psicoativas, na perspectiva de 

uma Clínica Ampliada, de modo que ele não fique reduzido a um diagnóstico e nem 

tenha sua assistência focada apenas no profissional médico, ou seja, privilegia o 

acompanhamento terapêutico compartilhado (TAVARES, 2005). 

 Na lógica da Clínica Ampliada, não apenas a equipe multidisciplinar 

protagoniza a elaboração de um Projeto Terapêutico Singular (PTS), mas também 

os próprios usuários, entendendo que quanto mais longo for o seguimento do 

tratamento, mais necessárias serão sua participação e autonomia. Há, portanto, um 

compartilhamento de obrigações assumidas por ambas as partes (BRASIL, 2008). 
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 Na verdade, o PTS é um “conjunto de propostas de condutas terapêuticas 

articuladas para um sujeito individual ou coletivo”, que deve ser constantemente 

reavaliado; é voltado a situações mais complexas. Ademais, prima pela 

intersetorialidade, pois são reconhecidas as limitações advindas de restringir a 

resolução de problemas multifatoriais apenas às tecnologias e conhecimentos da 

área saúde (BRASIL, 2008). 

 Na condução e acompanhamento do PTS, é necessário que um 

profissional que tenha construído e estreitado vínculos com determinada  pessoa, 

assuma a responsabilidade de ser seu “profissional de referência” frente à equipe 

(BRASIL, 2008). Esse pode ser um dos papéis desempenhados pelo enfermeiro em 

um serviço especializado para o tratamento de problemas relacionados ao uso de 

álcool e drogas (ROSA, 2005). 

 Ainda no que se refere à atuação da Enfermagem no âmbito da equipe 

multidisciplinar que integra um PTS, destaca-se sua contribuição para o 

estabelecimento do diagnóstico (quando são investigados os riscos e 

vulnerabilidades do usuário) e para definição de metas (quando o enfermeiro é o 

profissional de referência e, após o diagnóstico ter sido feito pela equipe, negocia 

metas de curto, médio e longo prazo com o cliente)(GONÇALVES; TAVARES, 

2007).  

 O enfermeiro membro de um CAPS-ad sempre vai se deparar com as 

demandas dos PTS de seus clientes, mas, além disso, diversas outras funções 

integrarão igualmente seu rol de atividades cotidianas. Kantorski e colaboradores 

(2010), baseados na abordagem psicossocial que emergiu a partir da Reforma 

Psiquiátrica, dividem essas funções em dois grupos: (i) funções ressignificadas - 

atividades mais restritas ao trabalho da enfermagem como entrega, conferência, 

administração e supervisão da medicação; cuidados com a higiene pessoal; exame 

físico; atividades burocráticas da unidade; treinamento do pessoal da enfermagem; 

observação dos usuários não inseridos em atividades; e (ii) funções construídas no 

modo psicossocial –atividades nem sempre comuns aos enfermeiros atuantes em 

outros serviços, tais como acolhimento; realização e discussão de oficinas e grupos 

terapêuticos; participação em assembleias e em reuniões (de equipe e de 

coordenadores de Serviços de Saúde Mental); visitas domiciliares, visando interação 

com a família; acompanhamento em consultas e participação em atividades de lazer 

e socialização. 
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 Lidar com comorbidades também integra a rotina dos enfermeiros que 

trabalham nos serviços especializados para reabilitação do uso de álcool e outras 

drogas, já que a maior demanda consiste de clientes dependentes e essa condição, 

por si só, frequentemente se apresenta acompanhada de outros transtornos mentais 

e comportamentais, com risco aumentado para suicídio, especialmente entre 

aqueles pacientes com histórico de uso de múltiplas substâncias (HESS; ALMEIDA; 

MORAES, 2012; COSTA; OLIVEIRA, 2012). São prevalentes os transtornos de 

humor, transtornos psicóticos, de ansiedade e de personalidade  (DEMETROVICS; 

2009).  

 Pode-se dizer, portanto, que nos dispositivos de saúde mental voltados 

para álcool e drogas, o enfermeiro é um membro valorizado na equipe 

multidisciplinar pela gama de atividades que desenvolve e por sua flexibilidade no 

contexto do trabalho (VARGAS; OLIVEIRA; DUARTE, 2011).  

 Em oposição a essa observação, são evidentes as limitações e os 

desafios observados na prática, tais como o enfoque aos problemas clínicos e físicos 

dos cliente e o despreparo para atuar nos casos que envolvem uso, abuso e 

dependência de substâncias psicoativas. Para ilustrar essa situação, um estudo 

brasileiro, conduzido com 16 enfermeiros atuantes em CAPS-ad, mostrou que 

aproximadamente 70% dos participantes referiram não ter recebido preparo formal 

para atuar junto aos usuários de substâncias psicoativas. Interessante destacar que 

a gênese dessa falta de conhecimento por parte dos profissionais que estão na linha 

de frente já pode ser percebida desde o período de graduação, pois se sabe que o 

conhecimento dos estudantes é, igualmente, limitado (VARGAS; OLIVEIRA; 

DUARTE, 2011; VARGAS VILELA; VENTURA; SILVA, 2010). 

 A execução das ações de enfermagem nos serviços especializados na 

área em questão requer um alto nível de complexidade e, portanto, um cuidadoso 

planejamento da assistência integrada ao PTS precisa ser feito de modo a aumentar 

o nível de resolutividade dos problemas apresentados pelo  cliente. Para que isso 

ocorra, entretanto, é necessário haver predomínio de práticas comunitárias nos 

serviços (MARINHO et al., 2012). 
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1.4.2 O cuidado religioso e espiritual ao usuário de substâncias psicoativas 

 

 A história recente da área da saúde mostra uma crescente valorização da 

religiosidade e da espiritualidade como recursos terapêuticos e objetos de pesquisa 

(COOK, 2004; MONOD et al., 2011). Paralelamente, esse movimento está atrelado à 

produção de diversos estudos científicos e ao desenvolvimento de instrumentos 

psicométricos como forma de avaliar as diversas facetas dessas dimensões. Essa 

mesma realidade se reproduz no âmbito da área que explora temas correlatos ao 

uso de álcool e/ou drogas (GALANTER et al. 2007; MONOD et al., 2011; KOENING; 

BUSSING, 2010; LILLIS et al., 2008). 

Nesse sentido, vale mencionar distinções conceituais entre os termos 

”espiritualidade” e “religiosidade” (GUIMARÃES; AVEZUM, 2007; CLARKE, 2006; 

MOREIRA-ALMEIDA; KOENING, 2006; SAAD; MASIERO; BATTISTELLA, 2001; 

POWELL et al., 2003), considerando que os mesmos têm sido eventualmente 

interpretados como sinônimos. No presente estudo, espiritualidade será aquilo que 

dá às pessoas sentido e propósito na vida e diz respeito à influência de Deus como 

um Ser Superior, que interfere no viver humano; refere-se, portanto, ao 

transcendente e não mantém relação com determinada religião (KOENING, 2008). 

Religiosidade será concebida como uma prática sectária (GALANTER et al., 2007), 

que faz parte de um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos, 

criados para facilitar a aproximação com o sagrado ou o transcendente (MOREIRA-

ALMEIDA; KOENING, 2006).  

 No que tange a algumas populações-alvo específicas, como no caso de 

usuários de álcool e drogas, o tema em questão torna-se ainda mais relevante, uma 

vez que as práticas espirituais e religiosas por dependentes de substâncias estão 

frequentemente associadas à manutenção de estado de abstinência, permanência 

nos programas de tratamento e a outras atitudes que reforçam os recursos de força 

pessoal (CHU, SUNG, HSIAO, 2012). Nesse contexto, espiritualidade relaciona-se 

com a manutenção do estado de sobriedade, satisfação pessoal, redução de 

episódios de binge drinking, orientações mais otimistas de vida, melhor suporte 

social e menores níveis de ansiedade (LEIGH; BOWEN, MARLATT, 2005; POAGE; 

KETZENBERGER; OLSON, 2004). 

O exercício da dimensão espiritual, especialmente para indivíduos 

vinculados a grupos que preconizam abstinência de drogas e álcool, tais como os 
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Narcóticos Anônimos (NA) e os Alcoólicos Anônimos (AA), tem sido associado à 

redução do padrão de consumo e maior nível motivacional para mudança do 

comportamento de uso de substâncias psicoativas, bem como diminuição dos 

episódios de craving e maior visão crítica sobre as consequências do beber 

(GALANTER et al., 2007; KRENTZMAN et al., 2011). 

 Com relação à religiosidade, evidências recentes sugerem, ainda, que o 

consumo de drogas, e especialmente do álcool, é diretamente influenciado pela 

religião professada e por sua prática, agindo como fator protetor do uso de 

substâncias para a população (prioritariamente para jovens), o que nem sempre 

pode ser atribuído à espiritualidade (GNAT, 2006; PILLON et al., 2011; SANCHEZ; 

NAPPO, 2007). 

Paradoxalmente aos achados recorrentes na literatura, até mesmo nos 

estudos que não encontraram resultados condizentes com a afirmativa de que a 

prática espiritual pode favorecer diretamente o usuário de álcool e/ou drogas, 

verifica-se que o exercício da espiritualidade pode ser significativamente efetivo para 

melhora dos quadros de ansiedade e depressão, comuns aos processos de 

mudança de comportamento (ARNOLD et al., 2002; MILLER et al., 2008; MILLER; 

ROLLNICK, 2001). 

 Esforços têm sido realizados pela área de Enfermagem para que todos 

esses aspectos supracitados possam ser incorporados pelos estudantes e 

profissionais e refletidos no cuidado, não apenas para áreas específicas de atuação, 

mas nos âmbitos dos diferentes serviços (CORTEZ, 2009). 

 Nesta mesma perspectiva, emerge a questão da humanização e do 

cuidado holístico, que passa a ser incorporada ao campo da Enfermagem, 

principalmente a partir do desenvolvimento de teorias na área (1970), tal como 

descrito no item 1.3 (capítulo 2). A inclusão da atenção e do conforto espiritual 

coincide com as primeiras práticas desenvolvidas por Florence Nigthingale na 

Guerra da Criméia (1854), já que a mesma prestava sua assistência recorrendo, 

também, a leituras bíblicas e devocionais aos doentes terminais e gravemente 

feridos. Essa iniciativa, apesar de remontar aos primórdios da Enfermagem, ainda 

hoje está em perfeita consonância com o que se concebe em relação às 

necessidades humanas básicas e, consequentemente, ao cuidado, considerando 

que a espiritualidade e a religiosidade consistem em aspectos a serem observados e 

pensados pelo enfermeiro em seu planejamento do cuidado (HORTA, 1979; SÁ E 
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PEREIRA, 2007). 

 A assistência de enfermagem às dimensões espiritual e religiosa do 

usuário de álcool ou outras substâncias objetiva auxiliar no controle de emoções e 

sensações, podendo integrar o rol de diferentes estratégias e técnicas motivacionais 

aplicáveis tanto ao âmbito da prevenção quanto do tratamento; deve englobar o 

estabelecimento do relacionamento interpessoal (GONÇALVES et al., 2010; 

GONÇALVES et al., 2011). 

 Nos diferentes campos de atuação, para uma prática clínica efetiva, o 

enfermeiro tem a opção de investigar sobre as crenças religiosas ou espirituais e 

utilizá-las como recurso terapêutico, pois é notório que esses componentes humanos 

interferem nas atitudes e podem ser fortes motivadores para alterações nos modos 

de pensar, sentir e agir do indivíduo (ALVES; CONTI; CARVALHO, 2007). Essa 

maneira de implementar o cuidado religioso/espiritual pode ter seus efeitos 

potencializados, se pensada a partir de um modelo explicativo que melhor se 

enquadre à história de vida do cliente (PILLON; LUIS, 2004). 

 Apesar da relevância não restrita à questão das substâncias, a 

intervenção que privilegia as dimensões espirituais e religiosas da pessoa não é 

reconhecida como prioritária entre os enfermeiros, o que pode ser explicado por 

vários motivos, entre eles a inabilidade para lidar com o subjetivo e a desvalorização 

do potencial terapêutico dessas facetas humanas em relação à esfera biológica do 

ser humano (KOCISZEWSKI, 2004). Outros fatores limitantes referem-se ao excesso 

de atribuições, tempo reduzido para atendimentos individuais, falta de parâmetros 

para avaliar quando a religião e a espiritualidade podem ajudar a lidar com um 

agravo e quando podem estar exacerbando essa condição, falta de informações 

sobre o paciente e tendência dos profissionais a privilegiar determinados aspectos 

do sujeito em detrimento de outros (SHERRY; CASH, 2004). 
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2.2  Objetivo geral 

 

 Identificar as possíveis relações entre atitudes e percepções de 

estudantes de Enfermagem sobre o cuidado religioso e espiritual oferecido nos 

serviços de saúde aos usuários de álcool e/ou drogas antes e após uma 

intervenção educativa. 

 

2.3  Objetivos específicos 

 Avaliar os conhecimentos sobre aspectos da assistência de Enfermagem aos 

usuários de álcool e drogas entre estudantes de Enfermagem antes e após 

uma intervenção educativa; 

 Comparar as atitudes dos estudantes de Enfermagem em relação ao trabalho 

com usuários de drogas e álcool antes e após uma intervenção educativa; 

 Comparar as percepções sobre o cuidado religioso e espiritual nos serviços 

de saúde frente ao usuário de substâncias psicoativas antes e após uma 

intervenção educativa; 

 Avaliar o desempenho da versão do instrumento Treatment 

Spirituality/Religiosity Scale (TSRS), traduzido e adaptado transculturalmente 

para o Brasil; 

 Avaliar o desempenho do instrumento Drug and Drug Problems Perceptions 

Questionnaire (DDPPQ), traduzido e adaptado transculturalmente para o 

Brasil. 
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2.4 Hipótese 
 

H0: As relações entre as atitudes e percepções de estudantes de Enfermagem 

sobre o cuidado religioso e espiritual oferecido nos serviços de saúde aos 

usuários de álcool e/ou drogas não se diferenciam antes e após uma intervenção 

educativa; 

H1: As relações entre as atitudes e percepções de estudantes de Enfermagem 

sobre o cuidado religioso e espiritual oferecido nos serviços de saúde aos 

usuários de álcool e/ou drogas se diferenciam antes e após uma intervenção 

educativa. 

  

H0: Os conhecimentos sobre aspectos da assistência de Enfermagem aos 

usuários de álcool e/ou drogas não são diferentes antes e após uma intervenção 

educativa. 

H1: Os conhecimentos sobre aspectos da assistência de Enfermagem ao usuário 

de álcool e/ou drogas são diferentes antes e após uma intervenção educativa. 

 

H0: As atitudes e as percepções em relação aos aspectos religiosos e espirituais  

do cuidado não são diferentes antes e após uma intervenção educativa. 

H1: As atitudes e as percepções em relação aos aspectos religiosos e espirituais 

do cuidado são diferentes antes e após uma intervenção educativa. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. MÉTODO 
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3.1 Delineamento do estudo 

 Estudo analítico, longitudinal e prospectivo. A presente pesquisa envolveu 

também uma etapa de estudo psicométrico referente aos procedimentos de 

adaptação transcultural e validação das escalas DDPPQ e TSRS. 

 

3.2 Local 

 Os dados foram coletados em duas instituições de ensino superior, sendo 

uma pública e outra privada, na região do Médio Araguaia, município de Barra do 

Garças,  Estado de Mato Grosso (MT) . 

 O critério de escolha das referidas universidades como locais de pesquisa 

justifica-se pelo fato de as mesmas serem as únicas instituições regionais onde 

funcionam cursos de graduação em Enfermagem reconhecidos pelo Ministério da 

Educação. Ambas possuem projetos pedagógicos que preconizam a formação de 

um profissional generalista, numa perspectiva que englobe aspectos 

biopsicossociais e espirituais do indivíduo. Além disso, os estudantes, quando em 

campo de estágio, têm a oportunidade de realizar atendimentos voltados a usuários 

de álcool e outras drogas em diversos momentos durante o curso de graduação. 

 

3.2.1 Instituição Pública de Ensino Superior 

 A instituição pública onde os dados foram coletados para este estudo consiste 

em um campus do interior, de uma instituição federal do Estado de Mato Grosso, 

situada no município de Barra do Garças/MT. Atualmente conta com 2382 alunos 

matriculados em cursos vinculados a três institutos de diferentes áreas do 

conhecimento: ciências biológicas e da saúde (Biomedicina, Ciências Biológicas, 

Educação Física, Enfermagem, Farmácia), ciências exatas e da terra (Agronomia, 

Ciência da Computação, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Física, 

Matemática, Química) e ciências humanas e sociais (Jornalismo, Direito, Geografia, 

Letras) (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, 2012).  

 Em relação ao curso de Enfermagem, segundo dados levantados junto ao 

setor de controle acadêmico da referida instituição, no primeiro semestre de 2012 
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(quando os dados foram coletados) eram 125 matriculados, estando assim 

distribuídos: 31 no primeiro ano, 27 no segundo, 29 no terceiro, e 38 no quarto ano. 

 

3.2.2 Instituição Privada de Ensino Superior 

 Esta instituição possui 14 cursos de graduação em diferentes áreas do 

conhecimento (Administração, Ciências Contábeis, Educação Física, Medicina 

Veterinária, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Agronomia, Zootecnia, 

Pedagogia, História, Serviço Social, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas) (FACULDADES UNIDAS DO VALE DO ARAGUAIA, 2012).  

No que tange ao curso de Enfermagem, especificamente no período em que 

este estudo foi realizado, havia um total de 327 matriculados em diferentes turmas, 

dos quais 99 eram estudantes do primeiro ano, 93 no segundo, 92 no terceiro e 43 

no quarto ano, de acordo com os controles de matrícula fornecidos pela referida 

instituição. 

 

3.3  Amostra 

Participaram deste estudo estudantes de Enfermagem de nível superior 

(N=62).  

 Critérios de inclusão: ser estudante regularmente matriculado em 

qualquer período do curso de Bacharelado em Enfermagem; já ter 

realizado algum atendimento no qual foi necessário abordar a questão 

do uso de álcool e/ou drogas; concordar em se submeter a uma 

intervenção educativa sobre assistência de enfermagem aos usuários 

de substâncias psicoativas; responder a um questionário anteriormente 

à intervenção e um mês após ter concluído a mesma; ter dezoito anos 

ou mais; assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da 

pesquisa. 

 Critérios de exclusão: não concordar em participar do estudo; não ter 

assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; faltar a 

alguma das aulas da intervenção educativa sobre assistência de 

enfermagem aos usuários de substâncias psicoativas; não responder a 

um dos questionários; ter passado por mais alguma capacitação para 
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assistência de enfermagem em álcool e drogas antes da segunda 

aplicação do questionário; apresentar alguma condição que impeça a 

compreensão de perguntas de um instrumento de pesquisa. 

 A etapa de estudos psicométricos das escalas TSRS e DDPPQ incluiu 

estudantes de Enfermagem de nível técnico, além dos estudantes de nível superior 

e apresentou critérios de inclusão e exclusão distintos dos supracitados, conforme 

as peculiaridades de cada um dos instrumentos (artigos 1 e 2). 

 

3.4  Aspectos Éticos 

  Inicialmente foi solicitada a anuência formal de todas as instituições 

previstas como campos para coleta de dados (APÊNDICES A e B) e a autorização 

dos autores dos instrumentos originais utilizados nos estudos psicométricos (DDPPQ 

e TSRS – ANEXOS A e B). Em seguida, respeitando  aspectos éticos preconizados 

pela Resolução CNS 196/96, obteve-se aprovação do estudo pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do Hospital Júlio Muller/UFMT (CAAE 02441512.5.0000.5541 / 2012 – 

ANEXO C). Somente após, deu-se início ao processo de coleta de dados. 

 Os sujeitos convidados a participar do estudo foram inicialmente 

orientados sobre a justificativa, os objetivos e procedimentos. Da mesma forma, 

foram informados de que em virtude do delineamento deste estudo, e também por 

envolver dois momentos de coletas de dados, seria necessário realizar um controle 

dos respondentes da pesquisa. Por este motivo, o participante, juntamente com o 

questionário de pesquisa numerado (o qual não continha nenhum dado de 

identificação), recebeu um outro envelope com o mesmo código numérico do 

questionário. Nesse envelope, havia uma ficha solicitando a identificação e um 

contato do participante para que o mesmo fosse localizado para a segunda etapa do 

estudo (e-mail ou telefone). 

 Na devolução, a ficha foi lacrada dentro do envelope e depositada em 

urna distinta à do caderno de questões, de modo a garantir anonimato e sigilo. Essa 

urna ficou em poder da pesquisadora-responsável, sem acesso a outras pessoas. 

Em nenhuma circunstância, os dados existentes na ficha de identificação foram 

lançados em banco de dados ou divulgados. 

 Aqueles que concordaram em participar da pesquisa manifestaram sua 

anuência por meio da assinatura nos impressos do Termo de Consentimento Livre-
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Esclarecido (TCLE).  

 Vale esclarecer que os TCLE foram elaborados de acordo com a etapa da 

pesquisa, ou seja, parte de “estudo de intervenção educativa”, da qual participaram 

os estudantes de Enfermagem (APÊNDICE C) ou parte de “estudo psicométrico”, 

que envolveu o Comitê de Juízes (APÊNDICE D). Duas vias do TCLE foram 

providenciadas, estando, assim, garantida uma cópia do mesmo ao participante e 

ficando a outra em poder da pesquisadora.   

 Este trabalho foi conduzido de modo a atender às normas previstas pela 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, que visa o respeito 

à dignidade humana. Com isso, assegurou-se ao entrevistado: 

- garantia de esclarecimentos, antes e durante o curso da pesquisa, sobre a 

metodologia; 

- liberdade para se recusar a participar do estudo ou retirar seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização ou prejuízo para si; 

- garantia do sigilo que assegure sua privacidade quanto aos dados 

confidenciais envolvidos na pesquisa (CONEP, 196/96). 

 

3.5  Procedimentos 

 

3.5.1 Elaboração da intervenção educativa em assistência de enfermagem para 

usuários de álcool e/ou drogas  

 O modelo teórico-prático de construção da intervenção educativa, que 

consistiu de um curso com quatro aulas (APÊNDICE E), levou em consideração 

alguns aspectos gerais já pensados e descritos por Silva (2005) em experiência 

semelhante durante seu processo de doutoramento. Dessa forma, os seguintes itens 

nortearam a elaboração da intervenção educativa: método didático mais adequado; 

conteúdo de maior relevância na área de Enfermagem e pertinente aos objetivos 

deste estudo; diretrizes internacionais para treinamento de pessoal em saúde em 

assuntos relacionados ao álcool e drogas (NIAAA, 2005); assistência aos usuários 

de substâncias psicoativas em diversos contextos de saúde; tempo ideal a ser 

empregado e recursos humanos e materiais existentes. Em resposta à necessidade 

de se contemplar os itens acima elencados, foram realizados:  

 Pesquisa na literatura sobre métodos didáticos apropriados e viáveis: optou-
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se por aplicar a intervenção educativa sob forma de aula expositiva dialogada. 

 Estruturação dos módulos que integraram o conteúdo programático: baseou-

se na revisão bibliográfica e nos referenciais teóricos utilizados na etapa de 

“introdução” deste trabalho. O enfoque foi dado às principais lacunas 

observadas na literatura, ficando assim constituído: 

- Aula 1: Epidemiologia e classificação das principais substâncias psicoativas 

utilizadas no Brasil; 

- Aula 2: Rastreamento e Intervenções Breves a partir do ASSIST;  

- Aula 3: O cuidado ao usuário de substâncias psicoativas nos diversos 

equipamentos de saúde; 

- Aula 4: Cuidado à dimensão espiritual. Qual sua importância para o usuário 

de substâncias psicoativas? 

 

 A primeira aula foi programada com o objetivo de apresentar aos 

participantes da intervenção educativa a classificação das principais substâncias 

psicoativas de abuso utilizadas no Brasil e introduzir conceitos sobre aspectos 

sociais e epidemiológicos envolvidos com o uso de álcool e outras drogas nesse 

contexto. Foram abordadas questões relativas ao impacto do uso de substâncias na 

sociedade brasileira, diferença entre o uso abusivo e a dependência, fatores de 

risco, fatores de proteção e as características das pessoas que fazem uso de 

determinadas drogas. 

 Na segunda aula foram enfatizadas as ações preventivas que o 

enfermeiro pode desenvolver em seu contexto de atuação. O tema foi 

“Rastreamento e Intervenções Breves a partir do ASSIST”. Para trabalhar esse 

conteúdo, adotou-se a primeira parte do modelo de treinamento oferecido pela Rede 

TREATNET II, que é um projeto do Ministério da Saúde em parceria com o Escritório 

das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) para o Brasil e Cone Sul 

(BRASIL, 2011). Vale observar que a autora desta tese recebeu treinamento 

adequado para replicar o referido conteúdo para profissionais de saúde (ANEXO D); 

o ASSIST é um dos instrumentos de rastreamento mais utilizados no mundo. Pelo 

fato de ser amplamente difundido, possui um bom índice de estudos que 

reproduzem sua validade para diversos contextos, inclusive para o Brasil (HARRIS, 

2013; HENRIQUE et al., 2004). De acordo com o conteúdo programático, foram 
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abordados os tópicos: identificação de sinais e sintomas do uso; problemas 

relacionados ao abuso e dependência de álcool e outras drogas; utilização de um 

instrumento de rastreamento e aplicação da técnica de Intervenção Breve, incluindo 

a parte de aconselhamento. 

 Na terceira aula, foram abordadas, de maneira sucinta, as ações de 

enfermagem que devem ser direcionadas ao cuidado do usuário de álcool e/ou 

drogas e o papel do enfermeiro nos seguintes dispositivos de saúde: Unidades de 

Atenção Básica à Saúde; Pronto Atendimentos / Unidades Hospitalares e Serviços 

de Saúde Mental. 

 A quarta aula propôs disseminar, entre os participantes, informações 

sobre os fundamentos e a importância da atuação de enfermagem no cuidado à 

dimensão espiritual e religiosa do indivíduo que faz uso de substâncias psicoativas. 
Neste contexto, foram abordadas as bases desse cuidado; diferenças ente 

religiosidade e espiritualidade; dificuldades apresentadas pelos enfermeiros para 

prestar assistência espiritual/religiosa ao cliente e sua  importância  para o usuário 

de substâncias psicoativas. 

 A carga horária total de ministração das aulas referentes à intervenção 

educativa foi de 16 horas, sendo 4 horas para cada aula. 

 

3.5.2 Etapa de estudo de intervenção educativa e coleta dos dados 

 As aulas da intervenção educativa em assistência de enfermagem para 

usuários de álcool e/ou drogas foram oferecidas de forma vinculada a um projeto de 

extensão cadastrado no Sistema de Informação e Gestão de Projetos (SIGProj) pela 

Universidade Federal de Mato Grosso (cadastro número 

108540.458.115295.23032012). Tiveram, como público-alvo, estudantes de nível 

técnico e superior em Enfermagem (de acordo com as etapas previstas para 

realização deste estudo) e foi aberto também a profissionais de enfermagem 

atuantes na rede de saúde. Foram disponibilizadas vagas para duas turmas de até 

80 inscritos, mas, efetivamente, participaram de todas as aulas 98 estudantes de 

nível superior e técnico de enfermagem. Não houve inscrições de profissionais da 

área. 

 No primeiro dia da intervenção educativa, antecedendo o início da aula, 

foi feita uma apresentação do projeto de pesquisa vinculado à capacitação e todos 
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os participantes inscritos foram convidados a contribuir com o estudo. Com isso, de 

acordo com descrito no item 3.5.1, foi realizada a primeira etapa de coleta de dados. 

Elaborou-se um controle dos respondentes e, decorrido um mês da primeira 

mensuração, foi feito contato com os mesmos com objetivo de solicitar o 

preenchimento do questionário da pesquisa pela segunda vez.   

 É oportuno esclarecer que para a etapa de estudos psicométricos das 

escalas DDPPQ e TSRS, outros estudantes que não frequentaram as aulas da 

intervenção educativa também foram recrutados nas instituições de ensino às quais 

eram vinculados (igualmente foram solicitados a responder ao questionário duas 

vezes, com diferença de um mês entre uma aplicação e outra). Obviamente, foram 

excluídos da etapa deste estudo que se refere à avaliação da intervenção educativa. 

Em resumo: 
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Figura 1 – Fluxograma de coleta de dados 

Autorização para utilização do DDPPQ e TSRS para etapa de estudo 
psicométrico 

Autorização das IES para realização da pesquisa 

Submissão do projeto de pesquisa / extensão ao CEP UFMT 

Cadastramento da etapa de extensão do projeto na Plataforma SIGPROJ 

Elaboração da intervenção educativa e adaptação transcultural dos 
instrumentos psicométricos 

Coleta de Dados 

Aplicação da intervenção educativa (IE) aos 
estudantes inscritos na ação extensionista 

1ª aplicação do questionário 
N=98 estudantes 

1ª aplicação do questionário 
N=289 estudantes 

(98 da IE +191 outros estudantes) 

Estudo de 

intervenção 

Estudo 

psicométrico 

1 mês após 

2ª aplicação do instrumento aos 

estudantes da IE 

N=87 devoluções 

Critérios de 

inclusão/ exclusão 

do grupo de IE 

Participantes do grupo de IE 

N=62 

Critérios de inclusão / 

exclusão 

DDPPQ 

N=246 

TSRS 

N=188 
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                 Como se observa na figura acima, entre os 98 estudantes de Enfermagem 

que integralizaram o curso referente à intervenção educativa, apenas 62 (63,2%) 

preencheram os critérios de inclusão (item 3.3) e foram inseridos no denominado 

“grupo de intervenção educativa”. 

 

3.6  Instrumento 

 

 Elaboração : 

 De acordo com os objetivos deste estudo, a elaboração do instrumento de 

pesquisa envolveu uma etapa de adaptação transcultural e validação de duas 

escalas psicométricas: a Drugs and Drug Problems Perceptions Questionnaire 

(DDPPQ) e a Treatment Spirituality / Religiosity Scale (TSRS).  Os procedimentos 

adotados para tal fim constam dos artigos 1 (DDPPQ) e 2 (TSRS), referentes a cada 

uma das escalas, e estão apresentados após a parte de discussão desta tese. 

 

 Conteúdo  

 Elaborou-se um questionário (APÊNDICES F e G) dividido em 5 partes, a 

saber:  

a) Informações gerais (item 3.6.1); 

b) Questões sobre conhecimentos em assistência de enfermagem ao usuário de 

álcool e outras drogas (item 3.6.2); 

c) Atitudes sobre problemas relacionados às drogas: Versão brasileira do Drug 

and Drug Problems Perceptions Questionnaire - DDPPQ-br (item 3.6.3); 

d) Questionário de atitudes sobre as percepções e os problemas relacionados 

ao álcool – Short Alcohol and Alcohol Problems Perceptions Questionnaire - 

SAAPPQ (item 3.6.4); 

e) Avaliação da ênfase do cuidado religioso e espiritual nos serviços: Versão 

brasileira da Treatment Spirituality/Religiosity Scale – TSRS-br (itens 3.6.5). 
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3.6.1 Informações gerais 

 

Foram investigados dados sociodemográficos e aspectos da formação 

profissional, propondo a avaliar o perfil da amostra: idade, sexo, prática religiosa, 

situação ocupacional, atendimentos que envolvam a temática de álcool/drogas e 

tempo na área.  Foram ainda incluídos nessa seção: 

 AUDIT-C (Alcohol Use Disorders Identification Test): instrumento composto 

pelas três primeiras questões do AUDIT que avaliam a quantidade e 

frequência de consumo pessoal de álcool nos últimos 12 meses. Trata-se de 

um instrumento de uso livre e já validado para o contexto brasileiro (BABOR 

et al., 2003; MENEZES-GAYA, 2011); 

 PHQ-2 (Patient Health Questionnaire): instrumento voltado para avaliação da 

frequência de humor deprimido e anedonia nas últimas duas semanas 

(KROENKE; SPITZER; WILLIAMS, 2003). É uma versão breve do PHQ-9 

(inclui apenas as questões um e dois). O estudo de validade preditiva do 

PHQ- 2 no Brasil foi realizado, tendo apresentado um bom desempenho 

psicométrico (valores de sensibilidade de 0,97 e de especificidade igual a 

0,88) (MENEZES-GAYA, 2011). 

Os dois instrumentos supracitados foram incluídos, pois o consumo pessoal 

de uma substância psicoativa pode ser um fator que interfere nas atitudes, tanto em 

relação ao usuário quanto em relação à própria substância (JUNQUEIRA, 2010). 

Ademais, a presença de sintomas depressivos pode refletir diretamente na 

motivação para o trabalho (isso se aplica aos estudantes de Enfermagem 

(FUREGATO, et al., 2006).  

 
 
3.6.2 Questões sobre conhecimentos em assistência de enfermagem ao 

usuário de álcool e outras drogas  

 

 Nesta seção, foi investigado o nível de informação do estudante em relação a 

vertentes da assistência de enfermagem ao usuário de substâncias psicoativas 

(“nenhuma”, “pouca” ou “muita informação”). Os respondentes foram 

especificamente questionados sobre aspectos sociais e epidemiológicos do uso; 

identificação de sinais e sintomas do consumo; abuso e dependência de 
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substâncias; rastreamento e outras estratégias preventivas do consumo de álcool e 

outras drogas; como atuar profissionalmente no trabalho com reabilitação 

psicossocial; formas de realizar aconselhamento; barreiras no diagnóstico e 

tratamento (meios que impedem a equipe de saúde, o paciente e a família de 

intervirem nos problemas relacionados ao abuso e dependência de álcool e drogas). 

Esse modelo de avaliação foi adaptado com base na tese de doutorado de 

Junqueira (2010). 

 

3.6.3 Escala de atitudes (drogas) - DDPPQ-br  

 

A versão brasileira do DDPPQ, o DDPPQ-br é um dos instrumentos validados 

no contexto do presente estudo e as suas propriedades psicométricas investigadas 

estão descritas no artigo 1 desta tese.  

De qualquer maneira, é oportuno discorrer sobre o DDPPQ original, 

construído, adaptado e validado para o contexto inglês (WATSON; MACLAREN; 

KERR, 2006), a partir do Alcohol and Alcohol Problems Perceptions Questionnaire 

(AAPPQ), cuja função é mensurar as atitudes e percepções de profissionais que 

trabalham com usuários de álcool. No caso do DDPPQ, ao invés de avaliar questões 

relacionadas ao trabalho com álcool, substitui-se por aspectos referentes às drogas 

(WATSON; MACLAREN; KERR, 2006). 

Na verdade, o AAPPQ, antes do surgimento do DDPPQ, já havia sido 

adaptado com essa mesma finalidade. Como exemplo, cita-se uma pesquisa que 

testou o AAPPQ entre 252 agentes penitenciários vinculados a quatro unidades 

prisionais do sudoeste da Inglaterra. Denominou-se essa adaptação como “Prison 

Attitudes Drug Scale” (PAD), mas, apesar dos estudos preliminares do referido 

instrumento, ele não poderia ser considerado válido para uso entre profissionais de 

saúde sem novas avaliações psicométricas, por se tratarem, no caso, de duas 

populações com características específicas e muito distintas (AIREY, MARRIOTT, 

2003; WATSON; MACLAREN; KERR, 2006). 

O DDPPQ é um instrumento autoaplicável, composto por 20 itens a serem 

aplicados a indivíduos que trabalham diretamente com usuários de drogas. As 

respostas consistem em assertivas, nas quais o respondente pode concordar ou 

discordar de seu conteúdo, ou seja, compõem uma escala do tipo Likert (variando de 

0-concordo muito a 7-discordo muito). 
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O estudo de validação e confiabilidade do DDPPQ foi conduzido em uma 

amostra aleatória estratificada, composta por 672 profissionais de diversas 

formações, como médicos, psicólogos clínicos, terapeutas ocupacionais e 

enfermeiros vinculados a um serviço de saúde mental e serviços voltados para 

atenção ao uso de álcool e drogas. A população foi constituída por 195 médicos, 80 

psicólogos clínicos, 63 terapeutas ocupacionais e 735 profissionais de enfermagem 

(n=1073) (WATSON; MACLAREN; KERR, 2006).  

Inicialmente, uma versão com 30 itens do DDPPQ foi utilizada para realizar o 

estudo das propriedades psicométricas. A redução do instrumento final a 20 itens 

ocorreu no contexto dos estudos de confiabilidade por teste e reteste e Análise de 

Componentes Principais (análise fatorial) (WATSON; MACLAREN; KERR, 2006).  

Na exploração da fidedignidade do instrumento, foi checada a concordância 

entres as respostas em dois momentos pela estatística de kappa ponderado e 

aplicado o teste de sinal para verificar se as medianas apresentavam diferenças 

significantes. Cinco itens (15, 23, 30, 19 e 24) demonstraram desempenho limítrofe 

ou mau desempenho e foram descartados. Ademais, foi feito o teste t pareado, 

revelando que a diferença média nos escores totais não eram significativas (P=0,14). 

O coeficiente de correlação intraclasse foi de 0.82, demonstrando um bom índice 

(WATSON; MACLAREN; KERR, 2006). 

Na análise fatorial, outros itens também foram eliminados por apresentarem 

baixas cargas fatoriais. A análise dos componentes principais (n=377) confirmou a 

validade de construto do DDPPQ e demonstrou a presença de cinco subescalas no 

instrumento: adequação na função; suporte; satisfação no trabalho; autoestima e 

legitimidade da função. O ponto de corte utilizado para designar “confiabilidade 

satisfatória” de um fator foi de alfa=0.4. Dessa forma, foram encontrados os 

seguintes valores de consistência interna e composição dos fatores: Componente 1 

(alfa= 0.94): sete itens (Função de adequação - itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7); 

Componente 2 (alfa= 0.78): três itens (Função de suporte - itens 13, 13, e 14); 

Componente 3 (alfa= 0.80): quatro itens (satisfação no trabalho - itens 20, 27, 28 e 

28); Componente 4 (alfa= 0.69): quatro itens (autoestima - itens 18, 21, e 26); 

Componente 5 (alfa= 0.89): dois itens (legitimidade da função itens 9 e 11). Um 

teste-t foi realizado para detectar alguma mudança sistemática nas respostas 

comparando com a média da pontuação total. A consistência interna do instrumento 

com 20 itens na íntegra foi de alfa de Cronbach=0.87, considerado um resultado 
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muito satisfatório (WATSON; MACLAREN; KERR, 2006). 

A seguir, a versão original do instrumento: 

 

 

 
 
3.6.4 Escala de atitudes (álcool) – SAAPPQ 
 
 

Tal como o DDPPQ, o SAAPPQ é também um instrumento originário do 

Alcohol and Alcohol Problems Perceptions Questionnaire (AAPPQ-30), desenvolvido 

e validado na língua inglesa previamente por Cartwright (1980). Trata-se de uma 

versão reduzida ou breve do instrumento original, adaptado por Anderson e Clement 

(1987), que avalia percepções sobre o uso do álcool e os problemas relacionados, 

além das concepções sobre o trabalho com os usuários dessa substância 

(ANDERSON; CLEMENT, 1987). Já foi utilizado em pesquisas realizadas em outras 
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partes do mundo como  Reino Unido, Austrália e Hong Kong, as quais envolveram a 

avaliação de atitudes de médicos, enfermeiros e estudantes de Enfermagem 

(ARTHUR, 2001; BROOKER et al., 1999; KANNER et al., 1999, PULFORD et al., 

2007). 

A versão utilizada neste estudo é livre e foi recentemente validada no Brasil 

em uma pesquisa conduzida com 235 estudantes de Enfermagem de nível superior 

(MACIEL, 2011). O instrumento apresentou bons índices de consistência interna 

global (α=0.87) e também em seus dois fatores, individualmente. 

O referido instrumento tem por característica ser autoaplicável e possuir 10 

assertivas, nas quais o respondente assinala se discorda muito ou discorda, nem 

concorda/discorda, concorda ou concorda muito (Escala do tipo Likert, variando de 1 

a 5 pontos, respectivamente), ou seja, quanto maior a pontuação, mais positiva é a 

atitude em relação ao trabalho com usuários de álcool (MACIEL, 2011).  

Uma observação a respeito da versão brasileira do SAAPPQ é que o termo 

empregado para se referir aos usuários de álcool é “alcoólatra” e não há, no caso, 

distinção clara entre um usuário de risco, abusivo ou dependente. Por esse motivo, e 

também visando preservar a integridade semântica do estudo de validação 

pregresso, optou-se por mantê-lo, apesar de se tratar de um termo esteriotipado. 

Em relação ao cálculo dos escores da SAPPQ, é necessário que os itens que 

retratam atitudes negativas (3, 4 e 6) sejam recodificados da seguinte maneira: 1 = 

5, 2 = 4, 3= 3,   4 = 2 e 5 = 1. Em seguida, basta fazer o somatório (MACIEL, 2011). 

 

3.6.5 Escala de ênfase do cuidado religioso e espiritual nos serviços – TSRS-br 

 

A TSRS (LILLIS et al., 2008), tal como a DDPPQ, corresponde a uma escala 

que apresenta suas propriedades psicométricas exploradas no contexto do presente 

estudo (artigo 2). Originalmente, consiste em um instrumento construído nos 

Estados Unidos cujo objetivo é medir e avaliar a ênfase dada à espiritualidade 

/religiosidade na terapêutica de transtornos relacionados ao uso de substâncias. Foi 

construído levando em conta as importantes implicações que a inclusão do fator 

espiritualidade/religiosidade pode ter para o usuário de substâncias.  
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O processo de elaboração da escala original ocorreu no contexto de um 

estudo multicêntrico, cujo objetivo era comparar os resultados de tratamentos de 

pacientes vinculados a programas que se baseiam em Doze Passos, Terapia 

Cognitivo-Comportamental e um tratamento que combina ambas as abordagens. 

Foram colhidos dados de 3.018 pacientes e 329 membros das equipes investigadas, 

distribuídos por 15 programas de diferentes localizações geográficas, selecionados e 

classificados em relação ao tipo de terapêutica que oferecem. Assim, foram 

realizadas visitas com duração de 1 a 2 dias aos locais de tratamento, além de 

contatos telefônicos. A aplicação da pesquisa foi feita a pacientes antes da 

conclusão do tempo de integralização do tratamento e também aos profissionais dos 

serviços que estivessem vinculados a um determinado programa por um período 

mínimo de 30 dias (LILLIS et al., 2008).  

A forma de apresentação das alternativas de resposta para os itens 

“verdadeiro” ou “falso” foi escolhida com base em experiências prévias dos 

pesquisadores para assegurar melhor compreensão dos indivíduos da população-

alvo e também pelo fato da TSRS ser um novo domínio da Community-Oriented 

Programs Environment Scale (LILLIS et al., 2008; MOSS, 1996). 

Os itens que compõem a TSRS foram criados a partir de preceitos da 

literatura científica sobre espiritualidade/religiosidade e de observações sistemáticas 

e discussão com funcionários e coordenadores de diferentes programas de 

tratamento para álcool e outras drogas. Inicialmente foram incluídos cerca de 20 

possíveis itens para a escala. Por meio de realizações de sucessivos testes-piloto, 

alguns foram considerados redundantes e, consequentemente, eliminados. Obteve-

se, então, uma nova versão do instrumento composta por 12 assertivas. Análises 

subsequentes mostraram que a composição do instrumento com 9 ou 10 itens 

apresentou boa consistência interna (LILLIS et al., 2008).  

Nesse sentido, os estudos de confiabilidade e validade evidenciaram que os 

10 itens que compuseram a versão final da TSRS mostraram correlações médias 

inter-itens variando entre si de 0,18 a 0,32. A consistência interna do instrumento na 

íntegra também mostrou índices satisfatórios (Cronbach α = 0,77 para pacientes e α 

= 0,83 para profissionais). No caso da estrutura fatorial, uma Análise de 

Componentes Principais também foi feita para as duas amostras, sendo que valores 

iguais ou maiores que 1,5 foram retidos. Os resultados evidenciaram que o 

instrumento demonstrou estrutura unifatorial. A avaliação dos pacientes rendeu um 
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autovalor de 3,30 (33,01% da variância) e, para a equipe, o componente  teve um  

autovalor de 4,05 (40,45% da variância) (LILLIS et al., 2008). A seguir, é 

apresentada a versão original do instrumento: 

 

No âmbito desta pesquisa, mediante autorização dos autores da escala 

original, realizou-se a validação de uma versão brasileira da TSRS, denominada 

TSRS-br. Até o momento, nenhum outro estudo que reproduzisse as propriedades 

psicométricas dessa escala havia sido realizado no Brasil. Os resultados dessa 

etapa estão detalhadamente descritos no artigo nº 2, que faz parte desta tese. De 

qualquer maneira, é oportuno esclarecer que foi mantida a forma autoaplicável e 

composição de 10 itens da escala e a pontuação foi feita pelo simples somatório dos 

itens assinalados pelo respondente, tal como no instrumento original, sendo que as 

questões 1, 3, 5, 7 e 9 são pontuadas como fatores para inclusão de 

religiosidade/espiritualidade na assistência e, as questões 2, 4, 6, 8 e 10, como fator 

de exclusão.  

Apesar de originalmente a TSRS ter sido elaborada para aplicação em 

serviços específicos de tratamento e reabilitação para o uso de álcool e/ou outras 

drogas, optou-se por não se restringir à observação da ênfase do cuidado religioso e 

espiritual nesses dispositivos de saúde pelo fato de que, na conformação da rede e 

na política de saúde brasileira vigente, o cuidado ao uso, abuso e dependência de 

substâncias psicoativas deve ser irrestrito, apesar das diferenças de enfoque. Além 

disso, a Enfermagem, ao atuar em qualquer um desses serviços de saúde, também 

deve prestar assistência às dimensões subjetivas das pessoas. 

  

 Item True False 

1. Patients are encouraged to pray as part of their recovery program 1 0 

2. There is relatively little emphasis on religion or spirituality in this 
program 

0 1 

3. Staff stress the importance of establishing a relationship with God or 
one’s Higher Power 

1 0 

4. Patients rarely attend religious services while in the program 0 1 

5. Staff encourage patients to attend religious services 1 0 

6. Patients rarely read the Bible or talk with chaplain 0 1 

7. Some of the group sessions end with the Serenity Prayer 1 0 

8. Patients are note encouraged to talk about prayer and religion 0 1 

9. The Bible and other religious materials are readily available 1 0 

10. Patients rarely talk about their religious beliefs 0 1 
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3.7 Estudo piloto 

 

 A versão final do questionário foi aplicada em dez indivíduos da 

população-alvo (estudantes e profissionais de Enfermagem) para discutir possíveis 

dificuldades de entendimento em relação às questões. Embora não tenham sido 

necessárias modificações no instrumento de pesquisa, os questionários colhidos 

nesta etapa, por sua vez, não foram incluídos no banco utilizado para a análise dos 

dados. 

 

3.8 Análise dos dados 

 

 Como recurso para viabilizar as análises, foi construído um banco de 

dados no programa estatístico SPSS – Statistical Program of Social Science v.17 for 

Widdows. 

 Inicialmente, realizou-se uma estatística descritiva dos dados da amostra 

(extraídos da parte de “informações gerais” e “conhecimentos” do questionário) 

como requisito básico para sintetizar uma série de valores de mesma natureza 

(cálculos de frequência em número e porcentagem), permitindo uma visão global da 

variação desses valores, organizando-os e descrevendo-os de três maneiras: por 

meio de tabelas, gráficos e medidas de tendência central (médias, medianas) e de 

dispersão (mínimos e máximos, quartis, desvios padrão).  

 O nível de significância, ou seja, a margem de erros estatísticos nas 

análises, foi de 0,05 (5%). Assim, todos os intervalos de confiança construídos ao 

longo da pesquisa foram calculados com 95% de confiabilidade estatística 

(PAGANO; GAUVREAU, 2003).  

 Para aplicação das estatísticas adequadas, a normalidade dos dados foi 

testada por meio dos testes de Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling e Shapiro-

Wilk (MORETTIN; BUSSAB, 2005). 

 Para checar a correlação entre as atitudes e as percepções de estudantes 

de Enfermagem sobre o cuidado religioso e espiritual oferecido nos serviços de 

saúde aos usuários de álcool e/ou drogas, antes e após a  intervenção educativa 

nesta temática, utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson, definido como: 
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 Ele quantifica a força de associação linear entre duas variáveis 

quantitativas e, portanto, descreve quão bem uma linha reta se ajustaria através de 

uma nuvem de pontos.  

 Se os pontos caem exatamente sobre uma linha crescente, então , 

ou seja, as variáveis em estudo terão relação positiva perfeita; assim,  se uma 

aumenta, a outra também aumentará na mesma proporção. Por outro lado, se os 

pontos caem exatamente sobre uma linha decrescente, , as variáveis em 

estudo terão relação negativa perfeita, ou seja, se uma aumenta, a outra diminui na 

mesma proporção.  

 Se o coeficiente for igual a 0, infere-se não existir correlação entre as 

variáveis. 

 Em resposta ao objetivo de comparar as atitudes e a ênfase no cuidado 

espiritual nos serviços, antes e após a intervenção educativa, adotou-se o teste t-

Student pareado. No caso, o pareamento pôde ser observado pela necessidade da 

obtenção de medidas de um mesmo indivíduo ao longo do tempo. Esse teste tem 

por hipótese nula que a diferença entre as medidas obtidas em ambos os períodos 

seja igual a zero.  

 As análises referentes à parte dos estudos psicométricos estão descritas 

nos artigos 1 e 2.  
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Os resultados do presente estudo estão apresentados da seguinte forma: 
 

Parte I - Caracterização dos estudantes participantes do grupo de intervenção 

educativa; 

Parte II – Avaliação do conhecimento sobre aspectos da assistência de enfermagem 

ao usuário de álcool e/ou drogas antes e após a intervenção educativa; 

Parte III – Avaliação das atitudes e percepção sobre o cuidado religioso e espiritual 

nos serviços de saúde em relação ao usuário de substâncias psicoativas antes e 

após a intervenção educativa; 

Parte IV – Avaliação das relações entre atitudes e percepções sobre o cuidado 

religioso e espiritual nos serviços de saúde em relação ao usuário de substâncias 

psicoativas antes e após a intervenção educativa; 

Parte V - Estudo da confiabilidade e validação dos instrumentos psicométricos 

DDPPQ e TSRS (apresentados após a parte de discussão, na forma de artigos - 1 e 

2). 
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Parte I - Caracterização dos estudantes participantes do grupo de intervenção 

educativa 

 

Tabela 1 - Distribuição em número e porcentagem do ano, população, amostra e tipo 
de IE, segundo estudantes de Enfermagem (N=62). Barra do Garças, MT, Brasil, 
2012. 
 

 Instituição Pública Instituição Privada 
 População Amostra População Amostra 

Ano em 
curso 

N % n % N % n % 

Primeiro ano 31 24,8 - - 99 30,2 - - 

Segundo ano 27 21,6 1 0,8 93 28,4 - - 

Terceiro ano 29 23,2 19 15,2 92 28,2 12 3,6 
Quarto ano 38 30,4 23 18,.4 43 13,2 7 2,2 

Total 125 100 43 34,4 327 100 19 5,8 

 
A tabela 1 apresenta a população e amostra de estudantes de Enfermagem 

que participaram do presente estudo. A maioria está vinculada a uma instituição 

pública e cursando o terceiro ou o quarto ano.  
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Tabela 2 - Distribuição em número e porcentagem das informações 
sociodemográficas, segundo estudantes de Enfermagem (N=62). Barra do Garças, 
MT, Brasil, 2012. 
 

 
n % 

Sexo 

Feminino 50 80,6 

Masculino 12 19,4 

Ocupação 

Trabalha na área de saúde 5 8,1 

Não trabalha na área de saúde 9 14,4 

Não trabalha 48 77,4 

Formação educacional 
Nível técnico ou auxiliar 

Sim 7 11,3 

Não 55 88,7 

Nível Superior  
Sim 7 11,3 

Não 55 88,7 

Religião 
 

Católico 32 51,6 

Evangélico 24 38,7 

Espírita 4 6,5 
Não tem religião, mas acredita em 
Deus 

2 3,2 

Prática religiosa 
  

Sim 46 74,2 

Não 14 22,6 

Não se aplica 2 3,2 

            

 A tabela 2 evidencia que a amostra foi composta predominantemente por 

estudantes do sexo feminino, solteiros (39-62,9%) e jovens com média de idade de 

23 anos (Dp4,83), variando entre 19 a 39 anos. Em relação às questões laborais, a 

maioria afirmou não possuir vínculo empregatício, mas, entre os que trabalhavam, 3 

(4,8%) estavam em atividades por período de até um ano, 7 (11,3%) há mais de um 

ano e menos que três anos e 4 (6,4%) se encontravam no mesmo emprego há mais 

de três anos. 

 Sobre os serviços de saúde onde os estudantes mais vivenciaram 

experiências práticas na rede de atenção à saúde, tanto na condição de 

profissionais de saúde da rede como estagiários, 40 (64,5%) referiram as Unidades 

de Atenção Básica à Saúde, 18 (29%) os hospitais e 4 (6,4%) os Serviços de Saúde 

Mental. 

 A respeito da religião, uma boa parte dos estudantes se declarou 

evangélica, mas a maioria era de religião católica e praticante.  
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Tabela 3 – Distribuição em número e porcentagem do padrão de consumo de álcool 
nos últimos doze meses (AUDIT-C), segundo estudantes de Enfermagem (N=62). 
Barra do Garças, MT, Brasil, 2012. 
 

  n % 

Frequência do 
consumo  

Nunca 23 37,1 

Uma vez por mês ou menos 22 35,5 

Duas a quatro vezes por semana 13 21,0 

Duas a três vezes por semana 4 6,5 

Número de doses Zero ou um 44 71,0 

Duas ou três 15 24,2 

Quatro ou cinco 3 4,8 

Frequência do 
consumo de cinco 
ou mais doses em 
uma única ocasião 

Nunca 32 51,6 

Menos que uma vez por mês 21 33,9 

Uma vez por mês 6 9,7 

Uma vez por semana 3 4,8 

 

Acima estão apresentados, individualmente, os itens do AUDIT-C referentes à 

quantidade, à frequência e ao consumo de álcool no padrão binge drinking (que 

representa um consumo alcoólico de cinco ou mais doses) entre estudantes de 

Enfermagem. Observa-se que a maioria referiu ser abstêmio ou consumir tal 

substância em frequência e quantidade consideradas baixas. 

A tabela 3 evidencia ainda a terceira pergunta do AUDIT, que consiste em um 

instrumento rastreador do consumo abusivo de álcool, denominado AUDIT-3 

(AALTO et al. 2009; WU et al. 2008), e que tem nota de corte igual a 2 pontos 

(MENESES-GAYA, 2011). Observa-se que, na amostra, há 3 (4,8%) estudantes que 

se classificaram na referida zona de risco. 

 
Tabela 4 – Distribuição do número e porcentagem da classificação de riscos 
associados ao consumo de álcool nos últimos doze meses (AUDIT-C), segundo 
estudantes de Enfermagem (N=62). Barra do Garças, MT, Brasil, 2012. 
 

 n % 

Uso de baixo risco 60 96,8 

Uso Abusivo 2 3,2 

 

De acordo com o AUDIT-C, que também rastreia o uso abusivo de álcool, mas 

possui ponto de corte igual a 6 pontos (MENESES-GAYA, 2011), apenas 2 (3,2%) 

estudantes  consomem  bebida alcóolica  acima de limites considerados de baixo 
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risco, reforçando os resultados que evidenciam baixos índices de problemas 

relacionados ao uso do álcool na amostra. 

 

Tabela 5 – Distribuição, em número e porcentagem, dos sintomas depressivos 
(Escala PHQ-2), avaliados nas últimas duas semanas, segundo estudantes de 
Enfermagem (N=62). Barra do Garças, MT, Brasil, 2012. 
 

  n % 

Foi incomodado por pouco 
interesse ou prazer em fazer as 
coisas. 

Nenhuma vez 35 56,5 

Vários dias 22 35,5 

Mais da metade dos 

dias 

3 4,8 

Quase todos os dias 2 3,2 

Sentiu-se triste, deprimido ou sem 
esperança. 

Nenhuma vez 43 69,4 

Vários dias 15 24,2 

Mais da metade dos 

dias 

1 1,6 

Quase todos os dias 3 4,8 

 

 
Tabela 6 – Distribuição, em número e porcentagem, da classificação da Escala 
PHQ-2, segundo estudantes de Enfermagem (N=62). Barra do Garças, MT, Brasil, 
2012. 
 

 n % 

Sem sintomas depressivos 58 93,5 

Com sintomas depressivos 4 6,5 

 

A tabela 5 demonstra que a maioria dos estudantes entrevistados não 

apresenta sinais e sintomas depressivos expressos pela perda de interesse ou de 

prazer em realizar suas atividades, sentimento de tristeza, depressão ou falta de 

esperança nas duas últimas semanas à data em que os dados foram coletados. Isso 

é confirmado pela leitura da escala PHQ-2, apresentada na tabela 6 (GAYA, 2011). 
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Parte II – Avaliação do conhecimento sobre aspectos da assistência de 

enfermagem ao usuário de álcool e/ou drogas antes e após a intervenção 

educativa 

 

Tabela 7 – Distribuição, em número e porcentagem, das opiniões sobre a 
assistência a usuários de substâncias psicoativas antes da intervenção educativa, 
segundo estudantes de Enfermagem (N=62). Barra do Garças, MT, Brasil, 2012. 
 

 N % 

É possível fazer prevenção 4 6,5 

É possível fazer tratamento 2 3,2 

É possível fazer prevenção e 

tratamento 

56 90,3 

 
A tabela 7 mostra que os estudantes acreditam ser possível fazer tanto 

prevenção quanto tratamento em relação ao uso de substâncias psicoativas. 

Quando questionados se já haviam recebido algum tipo de capacitação em 

relação ao tema “álcool e drogas”, anteriormente à participação no curso ministrado 

no âmbito deste estudo, 35 (56,5%) responderam afirmativamente, mas a 

consideraram insuficiente; 7 (11,6%) já haviam participado e  julgavam suficiente e 

20 (32,3%) nunca haviam recebido capacitação sobre essa temática. 

 

 

Tabela 8 – Distribuição das respostas, em número e porcentagem, de 
conhecimentos teóricos sobre aspectos epidemiológicos e sociais relacionados aos 
usuários de álcool e drogas, segundo estudantes de Enfermagem antes e após a 
intervenção educativa (N=62). Barra do Garças, MT, Brasil, 2012. 
 
   n % 

Aspectos sociais e 
epidemiológicos do uso de 
álcool e outras drogas 

Nenhuma informação Antes 11 17,.7 

Depois - - 

Poucas informações Antes 50 80,6 

Depois 42 67,7 

Muitas informações Antes 1 1,6 

Depois 20 32,2 
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Tabela 9 – Distribuição, em número e porcentagem, sobre conhecimento teórico e 
prático a respeito da atuação profissional do enfermeiro junto aos usuários de álcool 
e drogas, segundo estudantes de Enfermagem antes e após a intervenção educativa 
(N=62). Barra do Garças, MT, Brasil, 2012. 
 
   n % 

Atuação profissional no 
trabalho com prevenção do 
uso de álcool e drogas 

Nenhuma informação Antes 11 17,7 

Depois - - 

Poucas informações Antes 47 75,8 

Depois 15 24,2 

Muitas informações Antes 4 6,5 

Depois 47 75,8 

Atuação profissional sobre o 
trabalho de reabilitação da 
dependência de álcool e 
drogas 

Nenhuma informação Antes 20 32,2 

Depois - - 

Poucas informações Antes 40 64,5 

Depois 42 67,7 

Muitas informações Antes 2 3,2 

Depois 20 32,2 
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Tabela 10 – Distribuição, em número e porcentagem, sobre conhecimento teórico e 
prático a respeito de aspectos do atendimento aos usuários de álcool e drogas, 
segundo estudantes de Enfermagem antes e após a intervenção educativa (N=62). 
Barra do Garças, MT, Brasil, 2012. 
 
   n % 

Identificação de sinais e 
sintomas do uso, abuso e 
dependência de álcool e 
outras drogas 

Nenhuma informação Antes 3 4.8 

Depois - - 

Poucas informações Antes 50 80.6 

Depois 22 35.5 

Muitas informações Antes 9 14.5 

Depois 40 64.5 

Instrumentos para 
rastreamento do uso de álcool 
e de outras drogas 

Nenhuma informação Antes 24 38.7 

Depois - - 

Poucas informações Antes 35 56.5 

Depois 22 35,5 

Muitas informações Antes 3 4.8 

Depois 40 64.6 

Formas de aconselhamento 
para parar de usar álcool e 
outras drogas 

Nenhuma informação Antes 13 21.0 

Depois 1 1,6 

Poucas informações Antes 43 69.4 

Depois 26 41.9 

Muitas informações Antes 6 9.7 

Depois 35 56.5 

Abordagens sobre o uso de 
álcool e outras drogas em um 
atendimento 

Nenhuma informação Antes 20 32.2 

Depois 3 4.8 

Poucas informações Antes 41 66.1 

Depois 26 41.9 

Muitas informações Antes 1 1.6 

Depois 33 53.2 

Barreiras no diagnóstico e 
tratamento para abuso de 
álcool e outras drogas 

Nenhuma informação Antes 13 21.0 

Depois 2 3.2 

Poucas informações Antes 47 75.8 

Depois 34 54.8 

Muitas informações Antes 2 3.2 

Depois 26 41.9 

 

As tabelas 8, 9 e 10 mostram as respostas dos estudantes acerca dos 

conhecimentos sobre os aspectos teóricos e práticos da assistência de enfermagem 

antes e após serem submetidos à intervenção educativa. De forma geral, os 

conhecimentos aumentaram para todas as variáveis estudadas, podendo-se 

destacar: o reconhecimento de sinais e sintomas do uso, abuso e dependência; 

implementação de ações preventivas para o uso de substâncias psicoativas e 

utilização de técnicas de aconselhamento. 
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Parte III – Avaliação das atitudes e percepções sobre o cuidado religioso e 

espiritual nos serviços de saúde em relação ao usuário de substâncias 

psicoativas antes e após a intervenção educativa. 

 

Tabela 11 – Comparação dos escores das escalas de atitudes (DDPPQ e SAAPPQ), 
avaliados antes (T1) e após (T2) a intervenção educativa, segundo estudantes de 
Enfermagem (N=62). Barra do Garças/MT, 2012. 
 

Escalas Tempo 

 

Mínimo 

 

Máximo 

 

Mediana Média Dp 

 

p. 

DDPPQ 1 47 118 70.5 74,0 13,8 0,0001* 

2 28 114 63.5 62,8 16.9 

SAAPPQ 1 26 49 39.0 38,6 4.5 0,0026 

2 30 50 41.0 40,7 4.7 

*Teste t-student Pareado – p.< 0,05 
 

A tabela 11 mostra uma diferença significativa nas atitudes dos estudantes 

em relação ao trabalho junto aos usuários de substâncias psicoativas, antes e 

depois de participarem do curso que consistiu na intervenção educativa. 
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Figura 2 - Box-Plot com descrição do valor mínimo, primeiro quartil, mediana, 
terceiro quartil, valor máximo e valores extremos dos escores que representam as 
atitudes em relação ao trabalho com usuários de drogas (DDPPQ) antes (Pré) e 
depois (Pós) da intervenção educativa, segundo estudantes de Enfermagem (N=62). 
Barra do Garças/MT, 2012. 
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Tabela 12 – Distribuição, em número e porcentagem, dos itens da escala DDPPQ, 
avaliados antes e após a intervenção educativa, segundo estudantes de 
Enfermagem (N=62). Barra do Garças/MT, 2012. 
 

 RESPOSTA T1 T2 

 n % n % 

1. Sinto que sei o suficiente sobre as causas dos problemas 
com drogas para exercer meu papel profissional. 

Concorda 16 25,8 38 61,2 

Indiferente 19 30,6 14 22,6 

Discorda 27 43,5 10 16,1 

2. Sinto que sei o suficiente sobre efeitos psicológicos 
relacionados ao uso de drogas quando exerço meu papel 
profissional. 

Concorda 16 25,8 32 51,6 

Indiferente 14 22,6 14 22,6 

Discorda 32 51,6 16 25,8 

3. Considero que tenho conhecimento sobre drogas e 
problemas relacionados ao seu uso para exercer meu papel 
no trabalho. 

Concorda 20 32,3 38 61,2 

Indiferente 15 24,2 12 19,4 

Discorda 27 43,5 12 19,4 

4. Sinto que sei o suficiente sobre efeitos físicos causados 
pelo uso de drogas para exercer meu papel profissional. 

Concorda 23 37,1 38 61,2 

Indiferente 14 22,6 12 19,4 

Discorda 25 40,3 12 19,4 

5. Sinto que sei o suficiente sobre fatores de risco para o 
desenvolvimento de problemas relacionados ao uso de 
drogas para desempenhar meu papel profissional. 

Concorda 24 38,7 45 72,5 

Indiferente 17 27,4 9 14,5 

Discorda 21 33,8 8 12,9 

6. Sinto que posso aconselhar adequadamente meus 
pacientes/clientes sobre seu uso de drogas, quando 
necessário. 

Concorda 14 22,6 29 46,8 

Indiferente 12 19,4 14 22,6 

Discorda 36 58,0 19 30,6 

7. Sinto-me preparado(a) para aconselhar indivíduos que 
fazem uso de drogas há muito tempo. 

Concorda 19 30,6 45 72,6 

Indiferente 13 21 8 12,9 

Discorda 30 48,4 9 14,5 

8. Se eu sentir necessidade, eu posso facilmente encontrar 
alguém que possa me ajudar a formular uma melhor 
abordagem ao usuário de drogas. 

Concorda 42 67,7 51 82,3 

Indiferente 9 14,5 4 6,5 

Discorda 11 17,8 7 11,3 

9. Se eu sentir necessidade, eu posso facilmente encontrar 
alguém que possa me ajudar a esclarecer quais as minhas 
responsabilidades profissionais. 

Concorda 44 71 51 82,2 

Indiferente 8 12,9 4 6,5 

Discorda 10 16,1 7 11,3 

10. Se eu sentir necessidade, eu posso facilmente 
encontrar alguém para discutir alguma dificuldade pessoal 
em atender um usuário de drogas. 

Concorda 26 41,9 35 56,4 

Indiferente 12 19,4 10 16,1 

Discorda 24 38,7 17 27,4 

11. Sinto que tenho o direito de perguntar aos pacientes 
quaisquer informações importantes sobre seus problemas 
relacionados ao uso de drogas. 

Concorda 24 38,7 38 61,2 

Indiferente 13 21,0 15 24,1 

Discorda 25 40,3 9 14,5 

12. Sinto que tenho o direito de perguntar aos clientes 
sobre o seu uso de drogas, quando necessário. 

Concorda 27 43,5 33 53,3 

Indiferente 9 14,5 15 24,1 

Discorda 26 42 14 22,6 

13. Em geral, é satisfatório trabalhar com usuários de 
drogas. 

Concorda 31 50,0 38 61,2 

Indiferente 13 21,0 11 17,8 

Discorda 18 29 13 21 

      

    Continua 
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 RESPOSTAS T1 T2 

  n % n % 

14. Em geral, é gratificante trabalhar com usuários de 
drogas. 

Concorda 21 33,8 34 54,8 

Indiferente 20 32,3 12 19,4 

Discorda 21 33,8 16 25,8 

15. Sinto-me inclinado a sentir que sou um fracasso com 
usuários de drogas. 

Concorda 35 56,4 44 70,9 

Indiferente 12 19,4 10 16,1 

Discorda 15 24,1 8 13 

16. Em geral, tenho menos respeito por usuários de drogas 
do que por outros pacientes/clientes com quem trabalho. 

Concorda 11 17,8 5 8,1 

Indiferente 3 4,8 4 6,5 

Discorda 48 77,4 53 85,4 

17. Frequentemente me sinto desconfortável quando 
trabalho com usuários de drogas. 

Concorda 41 66 39 62,9 

Indiferente 9 14,6 14 22,6 

Discorda 12 19,4 9 14,5 

18. Em geral, é satisfatório trabalhar com usuários de 
drogas. 

Concorda 24 38,7 25 40,3 

Indiferente 21 33,9 26 41,9 

Discorda 17 27,4 11 17,8 

19. Em geral, é gratificante trabalhar com usuários de 
drogas. 

Concorda 27 43,5 30 48,4 

Indiferente 20 32,3 8 12,9 

Discorda 15 24,1 24 38,7 

20. Em geral, sinto que posso entender os usuários de 
drogas. 

Concorda 28 45,1 31 50 

Indiferente 19 30,6 23 37,1 

Discorda 15 24,1 8 12,9 

Conclusão 
  

A tabela 12 mostra que as atitudes dos estudantes de Enfermagem em 

relação ao trabalho junto aos usuários de substâncias psicoativas, de um modo 

geral, tem melhorado, o que é confirmado pelos fracos índices de concordância 

entre as respostas apresentadas pelos itens, individualmente, nos tempos 1 e 2. Isso 

pode ser especialmente observado se analisarmos de forma dicotômica as respostas 

“concordo” (1, 2 e 3) e “discordo” (5, 6 e 7) para cada uma das questões antes e 

após a intervenção educativa. Neste sentido, as maiores diferenças dizem respeito 

ao sentimento de poder aconselhar adequadamente os clientes sobre as drogas e 

seus efeitos (DDPPQ 7); possuir conhecimentos suficientes para exercer sua função 

(DDPPQ 1, 5, 2, 4 e 6, respectivamente); ter com quem contar para esclarecer os 

papéis profissionais em relação aos atendimentos da clientela em questão (DDPPQ 

11) e sentir-se capaz de trabalhar com essa clientela. Por outro lado, os dados 

também mostram que antes da intervenção educativa, poucos estudantes se 

consideravam um fracasso no trabalho junto aos usuários de drogas (DDPPQ 15) e, 
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em relação ao “gostar” dessa função, pode-se dizer que não foram encontradas 

grandes diferenças (DDPPQ 17 a 20). 

 

 

 
Figura 3 - Box-Plot com descrição do valor mínimo, primeiro quartil, mediana, 
terceiro quartil e valor máximo dos escores que representam as atitudes em relação 
ao trabalho com usuários de álcool (SAAPPQ) antes (T1) e após (T2) a intervenção 
educativa, segundo estudantes de Enfermagem (n=62). Barra do Garças/MT, 2012. 
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Tabela 13 – Distribuição, em número e porcentagem, dos itens da escala SAAPPQ, 
avaliados antes e depois do curso de intervenção educativa, segundo estudantes de 
Enfermagem (N=62). Barra do Garças/MT, 2012. 
 

 RESPOSTA T1 T2 

 n % n % 

1. Considero que sei o suficiente sobre casos de 
alcoolismo, para exercer meu papel quando trabalho 
com alcoólatras. 

Concorda 6 4,8 26 41,9 

Indiferente 13 21,0 20 32,3 

Discorda 43 69,4 16 25,8 

2. Sinto que posso aconselhar adequadamente meus 
pacientes sobre a bebida alcoólica e seus efeitos. 

Concorda 15 24,1 36 58,0 

Indiferente 16 25,8 14 22,6 

Discorda 31 50,0 12 19,4 

3. Não sentiria muito orgulho em trabalhar com 
alcoólatras. 

Concorda 4 6,5 2 3,3 

Indiferente 15 24,1 10 16,1 

Discorda 43 69,4 50 80,6 

4. De modo geral, sinto que não sei lidar com 
alcoólatras. 

Concorda 29 46,7 25 40,2 

Indiferente 31 50,0 35 56,5 

Discorda 2 3,3 2 3,3 

5. Quero trabalhar com pacientes alcoólatras. Concorda 18 20,0 15 24,1 

Indiferente 29 46,8 32 51,8 

Discorda 15 24,1 15 24,1 

6. O pessimismo é a atitude mais realista a ser tomada 
em relação aos alcoólatras. 

Concorda 13 21,0 15 24,1 

Indiferente 6 24,1 9 14,6 

Discorda 43 69,4 38 61,3 

7. Sinto que tenho o direito de perguntar aos meus 
pacientes sobre seu consumo de bebida alcoólica,  
quando necessário. 
 

Concorda 48 77,4 55 88,7 

Indiferente 8 12,9 3 4,9 

Discorda 6 4,8 4 6,5 

8. Sei que meus pacientes acreditam que tenho o direito 
de perguntar a eles sobre seu consumo de bebida 
alcoólica, quando necessário. 

Concorda 31 50,0 26 41,9 

Indiferente 19 30,6 22 35,5 

Discorda 12 19,4 14 22,6 

9. Em geral, é recompensador trabalhar com pacientes 
alcoólatras. 
 

Concorda 27 43,6 32 51,7 

Indiferente 30 48,4 24 38,7 

Discorda 5 8,0 6 9,6 

10. Em geral, gosto de atender alcoólatras. Concorda 13 21,0 18 20,0 

Indiferente 38 61,3 30 48,4 

Discorda 11 17,7 14 22,6 

 
No que tange às atitudes dos estudantes de Enfermagem em relação ao 

trabalho com usuários de álcool, observa-se predominante melhora se comparados 

os tempos 1 e 2, ou seja, antes e após terem participado da intervenção educativa. 

Neste contexto, a mudança mais relevante pôde ser observada na percepção dos 

estudantes de que poderiam aconselhar adequadamente seus clientes sobre a 

bebida alcoólica e seus efeitos. A exceção desse achado ocorreu nos itens 5, 6 e 7 

da escala SAAPPQ. Apesar disso, não se pode falar em piora das atitudes em 
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relação aos objetos investigados, pois a maioria dos entrevistados mostrou-se 

indiferente ao fato de querer trabalhar com usuários de álcool, tanto antes quanto 

após o curso (SAAPPQ 5). No caso da afirmativa de que o pessimismo é a atitude 

mais realista em relação em relação à clientela em questão (SAAPPQ 6),  ela foi 

identificada nos dois tempos em que a maioria dos estudantes discorda desse 

conteúdo. O mesmo ocorreu com o item 7 da escala SAAPPQ, que se refere à 

crença do profissional em se reconhecer como alguém que tem o direito de 

perguntar sobre o consumo de álcool do cliente, conforme mostra a tabela 14. 

 
Tabela 14 - Apresentação dos escores da escala TSRS, avaliados antes (T1) e após 
(T2) a intervenção educativa, segundo estudantes de Enfermagem (N=62). Barra do 
Garças/MT, 2012. 
 

Escala Tempo 

 

Mínimo 

 

Máximo 

 

Mediana Média Dp 

 

P. 

TSRS 1 0 9,0 4,0 3,9 2,6 *0,0835 

2 0 10,0 5,0 4,5 3,2 

*Teste t-student Pareado - p.>0,005 
 

Em relação às percepções dos estudantes de Enfermagem sobre o cuidado 

religioso e espiritual oferecido nos dispositivos de saúde para usuários de 

substâncias psicoativas, não foram encontradas diferenças nos dois tempos 

avaliados, conforme revelam os dados apresentados na tabela 14. 
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Figura 4 - Box-Plot com descrição do valor mínimo, primeiro quartil, mediana, 
terceiro quartil e valor máximo dos escores que representam as percepções em 
relação ao cuidado religioso e espiritual oferecido aos usuários de substâncias 
psicoativas (TSRS) antes (T1) e após (T2) a intervenção educativa, segundo 
estudantes de Enfermagem (n=62). Barra do Garças/MT, 2012. 
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Parte IV – Avaliação das relações entre atitudes e percepções sobre o cuidado 
religioso e espiritual nos serviços de saúde em relação ao usuário de 
substâncias psicoativas antes e após a intervenção educativa 
 

4.1 Em relação à drogas: 

 

Figura 5 - Dispersão dos escores das escalas TSRS e DDPPQ, avaliados antes da 
intervenção educativa, segundo estudantes de Enfermagem (N=62). Barra do 
Garças/MT, 2012. 

 

Para os escores totais das escalas DDPPQ e TSRS, foram encontrados, por 

meio do cálculo do Coeficiente de Correlação de Pearson, r=0.07 e p-valor=0.579, 

ou seja, não houve correlação entre as atitudes em relação ao trabalho com 

usuários de drogas e percepções dos estudantes de Enfermagem sobre o cuidado 

religioso e espiritual oferecido nos serviços de saúde para o referido grupo antes de 

receberem o curso de intervenção educativa. 
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Figura 6 - Dispersão dos escores das escalas TSRS e DDPPQ após a intervenção 
educativa, segundo estudantes de Enfermagem (N=62). Barra do Garças/MT, 2012. 

 

Também não foram encontradas evidências para afirmar existir correlação 

entre as atitudes em relação ao trabalho com usuários de drogas e percepções dos 

estudantes de Enfermagem sobre o cuidado religioso e espiritual oferecido nos 

serviços de saúde para o grupo avaliado após a intervenção educativa (r=0.000 e p-

valor=0.978). 
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4.2 Em relação ao álcool: 

 

Figura 7 - Dispersão dos escores das escalas TSRS e SAAPPQ antes da 
intervenção educativa, segundo estudantes de Enfermagem (N=62). Barra do 
Garças/MT, 2012. 

 

Observou-se uma fraca correlação negativa entre os escores da SAAPPQ e 

da TSRS (r=-0.03), bem como não foi encontrada significância para esse resultado 

(p-valor=0.77), o que significa, nesse caso, que não se pode afirmar que exista 

correlação entre as atitudes em relação ao trabalho com usuários de álcool e as 

percepções dos estudantes de Enfermagem sobre o cuidado religioso e espiritual 

oferecido nos serviços de saúde para os usuários dessa substância antes de 

receberem o curso que consistiu na intervenção educativa.  
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Parte V - Estudo da confiabilidade e validação dos instrumentos psicométricos 

DDPPQ e TSRS  

 

 

Figura 8 - Dispersão dos escores das escalas TSRS e SAAPPQ depois da 
intervenção educativa, segundo estudantes de Enfermagem (N=62). Barra do 
Garças/MT, 2012. 

 

A correlação entre os escores das atitudes no trabalho com usuários de álcool e as 

percepções sobre o cuidado religioso e espiritual nos serviços foi de r=-0,24. Apesar 

de fraca, essa correlação foi significativa, sendo o p-valor=0,05. 
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5.1 As atitudes e percepções de estudantes de Enfermagem sobre o cuidado 

religioso e espiritual oferecido nos serviços de saúde aos usuários de álcool 

e/ou drogas  

Este estudo, de maneira geral, encontrou resultados dicotômicos a 

respeito da interdependência entre as atitudes dos estudantes de Enfermagem e 

suas percepções sobre o cuidado religioso e espiritual oferecido nos serviços de 

saúde aos usuários de álcool e/ou drogas, antes e após terem sido submetidos à 

intervenção educativa a respeito dessas temáticas. 

 Quando se analisa as atitudes frente ao trabalho com usuários de 

drogas, não se observa correlação com a ênfase no cuidado religioso e espiritual, 

antes ou após a intervenção educativa. Não se pode deixar de observar, entretanto, 

que antes da intervenção, quanto piores as atitudes, mais os graduandos 

observavam a ênfase no cuidado às dimensões religiosa e espiritual, ao passo que, 

após, isso parece ter mudado para alguns estudantes, sinalizando para uma 

tendência de neutralidade das atitudes em relação às percepções sobre o cuidado 

religioso e espiritual nos serviços.  

No que tange aos resultados atinentes ao trabalho com usuários de 

álcool e às percepções sobre o cuidado religioso e espiritual nos serviços, 

antecedendo a intervenção educativa, não foi verificada nenhuma relação entre as 

variáveis, mas, após a mesma, observou-se uma fraca relação, porém significativa. 

Verificou-se, nos dois momentos, que quanto melhor a atitude, menor a percepção 

da ênfase do cuidado religioso e espiritual nos serviços. Por fim, independentemente 

do fato da avaliação ter sido direcionada para álcool ou outras drogas, constatou-se 

que quanto maior o nível de conhecimento sobre a assistência ao usuário de 

substâncias e melhores as atitudes em relação ao trabalho com essa clientela, os 

estudantes têm a percepção de que os aspectos religiosos e espirituais não são 

enfatizados nos serviços. 

Esse achado faz sentido, pois os conhecimentos são moduladores das 

atitudes e também da crítica a respeito de determinado assunto (CYRINO; 

TORALLES-PEREIRA, 2004; ZIMBARDO; EBBESEN, 1973). A imersão prévia dos 

graduandos que participaram deste estudo em campos de prática colaborou para a 

percepção de que o cuidado religioso e espiritual não é enfatizado nos serviços de 

saúde por diversos motivos (SALGADO; ROCHA; CONTI, 2009; TOMASSO; 
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BELTRAME; LUCCHETTI, 2011); isso não foi alterado com a intervenção educativa 

que abordou a questão da prestação da assistência religiosa e espiritual a partir dos 

preceitos da relação de ajuda (de acordo com Travelbee), ou seja, o 

estabelecimento de um parâmetro objetivo para a prestação da referida assistência 

também não provocou mudanças na visão dos estudantes de Enfermagem sobre o 

tema, revelando que os elementos básicos do relacionamento interpessoal como 

confiança, empatia e envolvimento emocional também não estão sendo 

devidamente incorporados na rotina de cuidados pelos profissionais em relação ao 

trabalho que envolve o uso de substâncias psicoativas, segundo a visão dos 

estudantes (FILIZOLA; PAVARINI, 2002; COELHO, 2012). 

Estudos científicos mencionam que entre os desafios para que estudantes e 

profissionais de Enfermagem valorizem os aspectos subjetivos do ser humano na 

assistência (isso se estende aos usuários de álcool e drogas) estão as suas próprias 

limitações pessoais (questionamentos de natureza religiosa, concepção do sentido 

da vida e conflitos íntimos); a falta de conhecimento e capacitação adequados; uma 

visão biologicista do cuidado e crenças pautadas no senso comum (OLIVEIRA; 

FRAZILI, 2012; LOPES et al. 2008; WYLIE, 2010; PILLON, 2005; SOUZA; 

RONZANI, 2012). 

As dificuldades supracitadas sustentam uma realidade que sinaliza para  uma 

desarticulação entre a teoria e a prática, considerando que, tradicionalmente, os 

currículos dos cursos de Enfermagem englobam disciplinas que tratam dos aspectos 

interpessoais, muito embora, atualmente, possa ser observado um movimento no 

sentido de valorizar o cuidado religioso e espiritual no contexto acadêmico 

(especialmente quando se trata da questão do abuso de substâncias psicoativas), 

vislumbrando uma transformação da formação enfatizada nos conteúdos centrados 

no modelo médico (KANTORSKI et al. 2005; LOPES; LUIS; 2005; RAMOS et al. 

2001).  

A referida situação tem um aspecto negativo para a qualidade da assistência, 

pois a valorização da subjetividade do cliente e o esforço para estabelecer o 

relacionamento enfermeiro-paciente, que tem como premissa a mutualidade e as 

trocas entre as pessoas, intensamente mediadas pelos sentimentos dos envolvidos, 

poderiam, simultaneamente, cooperar para o cuidado religioso e espiritual, 

facilitando o processo de abordagem e o monitoramento da abstinência ou redução 

do consumo de substâncias psicoativas do cliente. O diálogo franco e a 
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comunicação terapêutica evitam o distanciamento, a superficialidade e a 

incomunicabilidade, além de cooperarem para que os objetivos da relação de ajuda 

sejam cumpridos (CHAVES et al., 2008;  GONÇALVES et al., 2010; GONÇALVES et 

al., 2011; WYLIE, 2010). Autores discutem ainda que no manejo de usuários de 

substâncias, atitudes positivas direcionadas ao investimento nessas relações 

terapêuticas interpessoais potencialmente minimizam as deficiências dos 

profissionais em relação aos conhecimentos específicos da área (LOPES et al., 

2009; WYLIE, 2010). 

Frente ao exposto, é possível depreender que, lamentavelmente, o estudante 

de Enfermagem ainda encontra muita dificuldade para conceber as práticas da área 

como um processo interpessoal (FILIZOLA 1997; LIMA et al., 2010), no qual tanto o 

profissional quanto o paciente podem obter crescimento e desenvolvimento 

pessoais. Assim, considerando o contexto aqui discutido, se faz necessário não 

apenas treinar e capacitar os graduandos em temas que dizem respeito ao 

estabelecimento do relacionamento interpessoal, à complexidade de relações 

decorrentes do uso álcool e drogas ou relativos ao cuidado religioso e espiritual, mas 

é necessário também mostrar um aspecto prático para aplicação desses 

conhecimentos nos diversos campos de estágio, com suas distintas características, 

de forma a compreender o paciente em seu mundo, com suas angústias, seus 

anseios, proporcionando um cuidado mais ético e humanizado (Travelbee, 1979). 

 

5.1  Os conhecimentos e as atitudes dos estudantes de Enfermagem em 

relação ao trabalho com álcool e outras drogas 

Sabe-se que as atitudes são dirigidas a objetos particulares de 

avaliação, provocam mudanças comportamentais e são diretamente influenciadas 

pelos conhecimentos (ZIMBARDO; EBBESEN, 1973). Neste estudo, por meio do 

uso de instrumentos psicométricos, foram investigadas as atitudes de estudantes de 

Enfermagem diante do trabalho com usuários de álcool e outras drogas. Entretanto, 

para viabilizar a avaliação de tal construto verificou-se, especificamente, suas 

atitudes em relação ao quanto se sentem preparados para exercerem seu papel; 

suas atitudes frente ao usuário de substâncias; atitudes em relação à eficiência nos 

atendimentos e atitudes face à satisfação e gratificação em atuar junto a usuários de 

substâncias psicoativas. 
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Do ponto de vista didático, seria possível tratar as atitudes de forma 

fragmentada, mas elas estão arraigadas a um complexo sistema de crenças, 

expectativas, valores e elementos culturais. Por esse motivo, neste estudo, a 

questão da assistência dos usuários de substâncias será examinada de forma 

abrangente.  

No que tange ao tema em questão, esta pesquisa encontrou uma melhora 

significativa das atitudes dos graduandos após sua submissão a uma intervenção 

educativa. Também foi expressivo o aumento nos níveis de conhecimento sobre 

diversos aspectos da assistência ao usuário de substâncias psicoativas. Resultados 

semelhantes foram encontrados em diversos outros estudos correlatos, com 

delineamento pré e pós teste ou de comparação randomizados (JUNQUEIRA, 2010; 

RASSOOL; RAWAF, 2008; SILVA, 2005; STRANG et al., 2007). 

De qualquer maneira, vale elencar e refletir sobre quais foram os objetos 

de atitudes mais influenciados pela intervenção educativa no âmbito deste estudo.  

Quando se avaliou a melhora das atitudes frente ao trabalho com os 

usuários de drogas, as maiores mudanças foram verificadas no que diz respeito à 

percepção do estudante de que possui conhecimentos suficientes para exercer sua 

função e poder aconselhar adequadamente os clientes sobre drogas e seus efeitos. 

O mesmo resultado também foi observado a respeito das atitudes frente ao trabalho 

com usuários de álcool. 

Os achados supracitados relativos à capacidade do aluno para realizar 

um atendimento ao usuário de álcool e/ou drogas parecem estar diretamente 

relacionados ao conteúdo ministrado durante o curso de capacitação, o qual 

abrangeu: aspectos básicos da abordagem da questão do uso de substâncias 

psicoativas numa perspectiva de saúde, princípios do relacionamento interpessoal 

(com interface com a assistência à dimensão religiosa e espiritual) e técnicas de 

realização de aconselhamento a partir da avaliação dos estágios de prontidão para 

mudança (entre outros temas). 

Neste contexto, um dos grandes benefícios decorrente do investimento na 

formação do estudante ou do profissional é o reforço de sua autoestima em 

reconhecer recursos próprios para prestar uma boa assistência, com potencial 

melhora das expectativas em relação aos atendimentos que abordam o uso e abuso 

de álcool e/ou drogas. Isso constitui uma das variáveis que influenciam, direta ou 

indiretamente, o estabelecimento do compromisso terapêutico com os clientes 
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(ALBERY et al., 2003, COELHO, 2012). Sabe-se ainda que no trabalho com 

usuários de substâncias, a satisfação pessoal e profissional também pode ser 

reflexo de uma melhor formação, especialmente entre profissionais de nível superior. 

Daí a necessidade de se investir naqueles que ainda estão em período de formação 

(BARROS; PILLON, 2007). 

Os próprios estudantes de Enfermagem reconhecem a relevância do 

“saber como atuar” diante do fenômeno das drogas, não apenas como um meio para 

desempenhar sua função laboral, mas também para intervirem no contexto em que 

vivem. Isso expressa uma atitude positiva em relação ao tema em questão; 

entretanto, os mesmos graduandos relatam a existência de um descompasso entre a 

teoria e a prática, normalmente manifesto na futura vida profissional (CARRARO; 

RASSOOL; LUIS, 2005; HERRERA, 2011).  

A questão do preparo para a assistência também interfere na 

determinação das atitudes dos estudantes em relação ao próprio usuário, pois a 

compreensão da questão segundo a perspectiva da saúde pode minimizar o caráter 

moralizante e permeado por estigmas concebidos a partir do senso comum, 

provenientes da interface entre o uso de substâncias e os diversos problemas 

familiares, socioeconômicos e legais (BALLANI; OLIVEIRA, 2007; RAMOS et. at., 

2001; RONZANI; FURTADO, 2010; SOARES; VARGAS, 2011).  

Como se pode inferir a partir do exposto, as atitudes possuem múltiplos 

determinantes, além do conhecimento, e entre eles estão: as opiniões negativas a 

respeito das drogas emitidas pela sociedade, a imagem do uso de drogas veiculada 

pela imprensa, idade, hábitos de vida, status social, além dos conhecimentos e 

crenças pessoais. Todos esses fatores são inerentes à qualidade da assistência, 

pois interferem na aceitação, com uma postura isenta de juízo e outros 

comportamentos contraproducentes frente ao tema das substâncias psicoativas 

(CROTHERS; DORRIAN, 2011; HARLING; TURNER, 2012). 

Um estudo australiano, que também utilizou a escala SAAPPQ para 

mensurar as atitudes de enfermeiras perante o trabalho com usuários de álcool, 

obteve resultados semelhantes aos deste estudo no que se refere aos aspectos 

motivacionais. As autoras trabalharam com uma amostra de idade média de 39 

anos, (com desvio padrão de aproximadamente 11 anos) e verificaram que as 

profissionais mais velhas eram mais enfáticas em afirmar que o uso do álcool deve 

ser visto como problema médico e que o pessimismo não é a atitude mais realista 
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perante os usuários de álcool (vale dizer que essas enfermeiras foram recrutadas 

durante seminários semanais de um programa de capacitação em temas 

generalistas do hospital onde eram contratadas). No presente estudo, os 

graduandos que tiveram idade média  muito menor do que na pesquisa supracitada 

(23 anos, com desvio padrão de 4 anos), igualmente se mostraram, em certo ponto, 

pessimistas ou indiferentes ao fato de desejarem trabalhar com a clientela em 

questão, mesmo após terem sido capacitados para tanto (no contexto deste estudo 

isso se replicou também em direção às drogas) (CROTHERS; DORRIAN, 2011).  

 Ainda no âmbito do estudo australiano, outro resultado interessante 

evidenciou uma associação entre a média de consumo pessoal de álcool e a 

satisfação do enfermeiro em trabalhar com indivíduos que usam essa substância 

(CROTHERS; DORRIAN, 2011). Entre estudantes de nível superior, Junqueira 

(2010) constatou que quanto maior o consumo pessoal de álcool, mais positivas são 

as atitudes em relação ao beber. Nesta pesquisa, a quantidade e a frequência do 

consumo de álcool referidas pelos estudantes foram consideradas baixas e não 

parecem estar relacionadas às atitudes. Na verdade, o baixo consumo encontrado 

pode estar relacionado ao fato da  grande maioria da amostra ser praticante de uma 

religião (SANCHEZ; NAPPO, 2007, BRASIL, 2009b).  

 Em síntese, apesar da multiplicidade dos fatores que interferem nas 

atitudes, para este estudo, a questão do conhecimento esteve diretamente 

relacionada com a melhora desta predisposição avaliativa entre os estudantes de 

Enfermagem face ao trabalho com os usuários de álcool e /ou drogas. Por um lado, 

esse pode ser um dado considerado positivo; por outro, ficou evidente a carência de 

uma formação mínima básica para prestação de assistência de enfermagem antes 

da intervenção educativa oferecida. O fato da maioria da amostra ser constituída por 

graduandos que já integralizaram metade do curso ou estão em período de 

finalização (terceiro ou quarto ano) ressalta uma importante lacuna da formação, 

corroborando as constatações de diversos outros autores (BONI et al., 2004; LUIS; 

LUNETTA; FERREIRA, 2008; ROSA, 2005; 2008; VARGAS; OLIVEIRA; DUARTE, 

2011). 

 A falta de conhecimentos em relação ao tema “álcool e drogas” parece 

decorrer da escassez de um ensino mais intensivo, comprometendo a qualidade da 

oferta de cuidados oferecidos e favorecendo a adoção de posturas inadequadas. A 

educação formal é necessária para o manejo e assistência preventiva ou de 
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reabilitação satisfatórios (BARROS; PILLON, 2007; PILLON; LUIS; LARANJEIRA, 

2006). 

 A preocupação com o ensino sobre uso, abuso e dependência de 

substâncias psicoativas é, portanto, concreto; atualmente essa temática pode ser 

considerada transversal, visto que há demanda em todos os diferentes 

equipamentos de saúde, ou seja, o futuro enfermeiro necessita estar preparado para 

enfrentar essa realidade (GONÇALVES; TAVARES, 2007; BRASIL, 2004). Neste 

sentido, o presente estudo se deparou com um dado alentador que mostra a 

predominância da ideia, entre os estudantes entrevistados, de ser possível fazer 

tanto prevenção quanto tratamento em relação ao uso de substâncias psicoativas 

(mesmo antes de receberem a intervenção educativa). Apesar disso, quando 

questionados se já haviam recebido alguma capacitação em relação ao tema “álcool 

e drogas” anteriormente à intervenção educativa implementada, 35 (56.5%) 

responderam afirmativamente, mas a consideravam insuficiente e 20 (32.3%) nunca 

tinham tido contato com essa temática especificamente durante sua formação. 

  Torna-se claro, portanto, que o conteúdo curricular desses estudantes 

encontra-se inadequado no que se referente à assistência envolvendo o uso de 

substâncias, por se tratar de uma condição disseminada em diversos contextos, com 

consequências diretas para a qualidade do cuidado prestado, tanto no contexto da 

graduação, como nas futuras atuações como enfermeiros (LUIS; LUNETTA; 

FERREIRA, 2008; RASSOOL et al., 2006; RASSOOL; LUIS, 2004). 

Paradoxalmente, a literatura evidencia que os estudantes têm grande interesse em 

aprender sobre o assunto (BONI, et al., 2004; RAMOS et al., 2001) 

 Por não se tratar de um fato novo e pelo receio de que as práticas de 

saúde (não apenas de enfermagem) possam estar sendo prejudicadas pela falta de 

aquisição de conhecimentos, esforços para minimizar essa adversidade têm sido 

envidados no Brasil desde o final da década de 90 por meio de mobilizações do 

meio acadêmico e, mais recentemente, em âmbito governamental (MENDOZA; 

PILLON, 2005). Associações científicas, órgãos internacionais (como a Comissão 

Interamericana para o controle do Abuso de Drogas da Organização dos Estados 

Unidos - CICAD/OEA e Organização das Nações Unidas), vinculados aos governos 

federal (Secretaria Nacional Antidrogas, por exemplo) e estadual têm cooperado 

para o desenvolvimento de pesquisas e formação de recursos humanos (BONI et al, 

2004). Iniciativas dessa natureza podem ser relevantes para a área de Enfermagem, 
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uma vez que programas educacionais para o tema em questão parecem ser efetivos 

para aprimoramento dos saberes na área e para a melhora de atitudes dos 

profissionais frente à assistência e ao assistido (JUNQUEIRA, 2010; RASSOOL; 

RAWAF, 2008;  SOUZA; RONZANI, 2012, TRAN et al, 2009). 

 

5.2  Propriedades psicométricas das escalas DDPPQ-br e TSRS-br 

 

A discussão desta etapa está apresentada a seguir, nos artigos 1 e 2. 

 

5.3  Limitações do estudo 

 Entre possíveis limitações da presente pesquisa pode-se citar, de acordo 

com as suas etapas: 

 Estudo de intervenção educativa: 

 Tal intervenção consistiu de um curso constituído por quatro aulas, 

totalizando uma carga horária de 16 horas, considerada pequena para 

abranger o tema “assistência de enfermagem ao usuário de álcool e outras 

drogas”. Outra limitação diz respeito ao fato da amostra ter sido de 

conveniência, havendo uma tendência de participação de estudantes mais 

interessados no tema. 

 Por fim, nesta etapa do estudo, teria sido interessante realizar testes de 

correlação entre as atitudes dos estudantes e outras variáveis que pudessem 

interferir nas funções laborais que envolvem a abordagem do tema “uso de 

álcool e drogas” (isso não foi feito pelo fato dos sintomas depressivos e os 

níveis de consumo de álcool terem se mostrado baixos entre os 

entrevistados). 

 

 Estudo psicométrico: 

 Apesar de ter sido realizada a análise da concordância entre as respostas 

da escala DDPPQ em dois momentos distintos de aplicação, pela estatística 

de Kappa ponderado não se pode utilizá-la para aferir a confiabilidade do 

instrumento, pois a mudança no padrão de resposta era esperada em virtude 

da intervenção educativa ocorrida entre os tempos 1 e 2 da coleta de dados.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIGO 1 
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Validação da versão brasileira do Drug and Drug Problems Perceptions 
Questionnaire 

 
Resumo: O estudo teve por objetivo realizar a adaptação transcultural, testar a 
consistência interna e a validade de construto do Drug and Drug Problems 
Perceptions Questionnaire para a versão brasileira. Esse questionário avalia as 
atitudes em relação ao trabalho com usuários de drogas. Trata-se de um estudo 
descritivo de corte transversal da abordagem quantitativa. A amostra foi composta 
por estudantes de Enfermagem de nível técnico e superior (N=246) do interior do 
Mato Grosso, Brasil. O processo de adaptação transcultural do instrumento foi 
realizado por meio de tradução e retradução, avaliação de comitê de juízes e análise 
semântica. Através do Método de Análise dos Componentes Principais confirmou-se 
a validação de construto do referido instrumento, que resultou numa escala de 16 
itens, divididos em cinco fatores. A consistência interna global encontrada foi de 
Alfa=0.85. Concluiu-se que o instrumento mostrou boas medidas de validade e de 
consistência interna. 
 
Descritores: Psicometria; atitude; enfermeiros; estudantes de enfermagem 
 

 
Validation of the Portuguese version of the Drug and Drug Problems 

Perceptions Questionnaire 

Abstract: The aim of this study was to conduct a cultural adaptation, test the internal 
consistency and construct validity of the Drug and Drug Problems Perceptions 
Questionnaire of a Brazilian version. This questionnaire assesses attitudes toward 
working with drug users. This is a descriptive cross-sectional study of the quantitative 
approach. The sample consisted of nursing students of technical level and college (N 
= 246) of the interior of Mato Grosso State, Brazil. The adaptation process of the 
instrument was accomplished through translation and retranslation, evaluation 
committee of judges and semantic analysis. Through the Method of Principal 
Component Analysis, the construct validation of the referred instrument was 
confirmed, resulting in a scale of 16 items, divided into five factors. The global 
internal consistency founded was Alfa = 0.85. It was concluded that the instrument 
showed good measures of validity and internal consistency. 
 
Descriptors: Psychometrics; attitude; nurses; nursing students 
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Introdução 

As atitudes, primeiro conceito-chave do campo da então iminente psicologia 

social, desde 1918 vêm sendo amplamente estudadas, por se constituir em uma 

tentativa de intervir e exercer controle da conduta social humana, a partir de 

pressupostos científicos provenientes das ciências sociais(1). Tradicionalmente 

podem ser conceituadas como classes de respostas de avaliação em relação a um 

objeto, pessoa ou grupo, constituídas por componentes afetivos, cognitivos e 

comportamentais. Trata-se de um estado de prontidão mental suscetível a mudança, 

visto que essas respostas avaliativas podem ser consideradas predisposições 

aprendidas e não inatas(2). 

A área da saúde, se apropriando do conceito, tem estudado “atitudes”, sob 

diversas perspectivas e metodologias, pesquisas foram desenvolvidas com intuito de 

investigar a relação das atitudes de estudantes e profissionais com as diversas 

práticas que fazem parte do rol de atuação deste campo(3-7).  

Uma dessas perspectivas, no que tange especificamente à Enfermagem, se 

refere às atitudes dos estudantes sobre o trabalho com usuários de álcool e/ou 

drogas. Estudos dessa natureza têm sido conduzidos, frequentemente, com a 

utilização de instrumentos psicométricos(8-10). Para a população-alvo em questão, 

escalas como a Short Alcohol and Alcohol Problems Perception Questionnaire(11), a 

“Escala de Atitudes frente ao Álcool, o Alcoolismo e ao Alcoolista (EAFAAA)”(10) e a 

Seaman Mannello Nurses’s Attitudes Toward Alcohol and Alcoholism Scale(12)  foram 

validadas para amostras de graduandos no Brasil, visando mensurar as atitudes 

frente o beber, em relação às características pessoais do alcoolista e a maneira de 

trabalhar com os indivíduos que fazem uso nocivo de álcool. 

No caso da avaliação de atitudes terapêuticas dos estudantes de 

Enfermagem em relação aos usuários de drogas, uma adaptação da “Escala de 

Atitudes e Crenças – Nursing Education in Alcool and Drug Education (NEADA), que 

faz parte de um programa de formação sobre álcool e drogas dos Estados Unidos da 

América (EUA) para enfermeiros, estudantes de Enfermagem e docentes da área – 

tem sido utilizada(9,13-15),embora somente os procedimentos de tradução e back-

translation tenham sido descritos em um estudo que não tinha como objetivo 

específico avaliar o desempenho psicométrico da mesma(8). 

É evidente, portanto, a escassez de estudos satisfatórios de confiabilidade e 

validade que mostrem detalhadamente as propriedades psicométricas de 
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instrumentos que avaliam atitudes terapêuticas em relação às drogas e seus 

usuários no contexto brasileiro. 

Frente a isso, o presente estudo teve como objetivo realizar a adaptação 

transcultural, testar a consistência interna (como medida de confiabilidade) e a 

validade de construto do Drug and Drug Problems Perceptions Questionnaire 

(DDPPQ, denominada DDPPQ-br) para a versão brasileira. 

O DDPPQ 

Trata-se de um instrumento adaptado e validado na língua inglesa (Reino 

Unido), tem como objetivo principal mensurar as atitudes de profissionais que 

trabalham com indivíduos que usam ou abusam de drogas(16). Tal adaptação foi 

realizada a partir do Alcohol and Alcohol Problems Perceptions Questionnaire 

(AAPPQ)(17). 

O AAPPQ foi desenvolvido para avaliar o Modelo de Comprometimento 

Terapêutico, que abrange os fatores situacionais que contribuem para o aumento da 

motivação dos profissionais para trabalhar com usuários de álcool, as expectativas 

de satisfação profissional e a autoestima ao se envolver com este tipo de prática 

clínica(18). Segundo este modelo, as atitudes terapêuticas e o estabelecimento de 

vínculo com o usuário são influenciados por: sentimento de estar preparado para 

exercer adequadamente a função na assistência, denominado “adequação na 

função”; medida em que os indivíduos consideram o trabalho como sendo de sua 

responsabilidade (legitimidade do papel); suporte que os profissionais reconhecem 

receber dos colegas para ajudá-los a desempenhar seu papel efetivamente 

(suporte). Neste instrumento de 30 itens, cinco subscalas foram encontradas para 

avaliar o referido modelo que explica as atitudes em relação ao trabalho com 

usuários de álcool: adequação na função (sete itens); legitimidade do papel (quatro 

itens); suporte (três itens); motivação para trabalhar com usuários de álcool (cinco 

itens); autoestima do profissional em trabalhar com usuários de álcool (seis itens) e 

cinco itens referentes a expectativas de satisfação em trabalhar com usuários de 

álcool(16-17). 

O mesmo referencial supracitado norteia os domínios do DDPPQ a respeito 

das atitudes terapêuticas em relação ao usuário de drogas. Além do DDPPQ, uma 

outra adaptação mais antiga do AAPPQ, a Attitudes Drug Scale (ADP), já foi testada 

para uso por agentes penitenciários que trabalham com usuários de drogas(19). 

Em relação à sua composição estrutural, o DDPPQ é um instrumento 
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composto por 20 itens, pode ser autoaplicável. Os itens consistem em assertivas, em 

que o respondente pode concordar ou discordar de seu conteúdo, ou seja, as 

respostas compõem uma escala que varia de zero (0) - concordo muito a sete 

discordo muito(16). 

O estudo de validação e confiabilidade por teste e reteste do DDPPQ foi 

conduzido em uma amostra aleatória estratificada composta por 672 profissionais 

com diversas formações, como médicos, psicólogos clínicos, terapeutas 

ocupacionais e enfermeiros que trabalhavam em serviços de saúde mental, 

psiquiatria do adolescente, psiquiatria forense e serviços de álcool e drogas(16). 

Uma análise dos componentes principais confirmou a validade de construto 

do DDPPQ e demonstrou a presença de cinco subescalas do instrumento: 

adequação na função; suporte; satisfação no trabalho; autoestima e legitimidade da 

função(16). 

Em suma, o DDPPQ demonstrou ser uma ferramenta válida e confiável, que 

pode ser usada para mensurar atitudes de pessoas em relação ao trabalho com 

usuários de drogas(16). 

 

Método  

 Trata-se de um estudo de delineamento transversal e de avaliação de 

desempenho psicométrico de um instrumento. Os dados foram coletados nas duas 

principais instituições de nível técnico e também nos dois estabelecimentos de 

ensino superior do município de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso. Optou-se 

por recrutar respondentes nos referidos locais, visando diversificar características 

sociodemográficas das amostras. 

 

2. Amostras:  

Amostra 1: Estudantes do curso de bacharelado em Enfermagem de duas 

universidades, sendo uma pública e uma privada; 

Amostra 2: Estudantes de dois cursos técnicos em Enfermagem, sendo um público e 

um privado; 

 Foram critérios de inclusão: ser estudante regularmente matriculado em 

qualquer período do curso de bacharelado ou técnico em Enfermagem, ter dezoito 

anos ou mais, ambos os sexos, assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido; responder o instrumento DDPPQ na íntegra. Critérios de exclusão: não 
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concordar em participar do estudo ou apresentar quadro que pudesse impedir a 

compreensão de perguntas do instrumento de pesquisa. 

 2.2 Procedimentos: respeitando aspecto éticos preconizados pela 

Resolução CNS 196/96, obteve-se autorização do uso do DDPPQ por sua autora 

principal e aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Júlio 

Muller/UFMT (CAAE 02441512.5.0000.5541 / 2012). 

A seguir, procedeu-se a:  

- Tradução e adaptação transcultural do DDPPQ-br: foi feita a tradução do 

DDPPQ original inglês para o português por duas pesquisadoras brasileiras 

especialistas da área de álcool e drogas e proficientes no idioma inglês. As duas 

versões foram apresentadas a dez estudantes de Enfermagem e solicitado a eles 

que assinalassem, para cada um dos 20 itens, qual versão traduzida tinha melhor 

compreensão e se havia alguma sugestão para aprimorar o referido item, além pedir 

a opinião sobre abrangência do instrumento em relação a “atitudes terapêuticas”. 

Uma análise foi realizada através dos comentários e identificação de problemas 

comuns que foram evidenciados.  

A partir disso, elaborou-se uma única versão final em português do 

instrumento e esta, por sua vez, foi encaminhada a uma profissional da área de 

letras, bilíngue, não familiarizada com a versão original da escala, que realizou sua 

retradução. 

Em seguida, foi feita a comparação entre o instrumento original em inglês, a 

sua versão em português que sofreu retradução e a própria retradução por um 

comitê formado por três pesquisadoras da área de álcool e drogas com experiência 

na adaptação de instrumentos, sendo duas enfermeiras e uma psicóloga bilíngues. 

Este comitê julgou necessário realizar um pequeno ajuste em dois itens do 

instrumento, e então, considerou adequada uma última versão da escala em 

português, que foi o produto desta etapa do estudo (DDPPQ-br). 

 O instrumento de pesquisa na íntegra foi composto por informações 

sociodemográficas e a Escala DDPPQ-br, tendo sido aplicado em dois momentos 

(com diferença de um mês entre uma aplicação e outra) nas instituições de ensino, 

mediante contato prévio. 

 A análise dos dados foi feita através do uso do programa estatístico SPSS 

17.  

 A consistência interna do instrumento foi estimada através do Coeficiente 
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de Alfa de Cronbach e com o objetivo de examinar a adequação da amostra, 

calculou-se o índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e também o teste de esfericidade 

de Bartlett (IC=95%). O estudo da validade de construto levou em conta o 

procedimento de análise fatorial exploratória, utilizado o método de análise dos 

componentes principais (ACP), seguido de rotação varimax. 

 

Resultados 

3.1 Caracterização da amostra: entrevistaram-se 246(45,8%) estudantes de 

Enfermagem de nível técnico e superior do município onde os dados foram 

coletados. A idade média da amostra foi de 25,6 anos (Dp± 7,27). As informações 

sociodemográficas estão apresentadas nas tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1. Distribuição por ano e instituição, segundo os estudantes de Enfermagem 
(N=246). Barra do Garças, MT, Brasil. 
 

Amostra 1 

Estudantes 
 Instituição Pública 

Instituição 
Privada 

Nível superior N % N % N % 

Primeiro Ano 23 9,2 6 2,4 17 6,9 
Segundo Ano 31 12,6 6 2,4 25 10,2 
Terceiro Ano 65 26,4 28 11,4 37 15 
Quarto Ano 78 31,8 32 13 46 18,7 
Total 197 80 72 29,2 125 50,8 
 Amostra 2 

   
Instituição Pública 

Instituição 
Privada 

Nível técnico N % N % N % 

Primeiro Ano 9 3,7 0 0 3 1,3 
Segundo Ano 40 16,2 22 8,9 24 9,7 
Total 49 19,9 22 8,9 27 11 
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Tabela 2. Informações sociodemográficas, segundo os estudantes de Enfermagem 
(N=246). Barra do Garças, MT, Brasil. 
 

  N % 

Sexo 

Masculino 38 15,4 

Feminino 208 84,6 

Ocupação 

Já trabalha na área de saúde 67 27,2 

Trabalha fora da área de saúde 13 5,3 

Não trabalha  166 67,5 

Você já fez atendeu clientes que 
apresentavam problemas 
relacionados ao uso de álcool 
e/ou drogas? 

Sim 159 64,7 

Não 87 35,3 

 

3.2 Validade de construto: Onze questionários foram excluídos desta análise, por 

estarem incompletos (N=235). O índice de adequação da amostra de KMO foi de 

0,815 e o teste de esfericidade de Bartlett em X2= 1805,010 (p=0,000), rejeitando a 

hipótese nula de que não há correlação entre os itens do instrumento. Com isso, 

constatou-se que a matriz de dados poderia ser considerada adequada para 

proceder à análise fatorial(20). 

Inicialmente, os 20 itens do DDPPQ-br foram incluídos para a realização da 

análise fatorial exploratória. Obteve-se a mesma estrutura com cinco fatores da 

escala DDPPQ original e supriram-se itens com cargas fatoriais inferiores a 0,5. 

Dessa forma, o item 14 foi excluído. Observou-se que os itens 13,15 e 20 

apresentavam cargas fatoriais próximas de 0.4, bem inferiores às outras assertivas 

que compunham o Fator 2 (item 20) e o Fator 5 (itens 13 e 15). Verificou-se que a 

consistência interna dos fatores supracitados também foi minimizada pela presença 

dos referidos itens. Por este motivo, ainda foram excluídos da escala os itens 13, 15 

e 20. 

Um novo cálculo do Alfa de Cronbach foi feito para o instrumento na íntegra 

(com 16 itens, sendo α=0.85) e também para cada fator (tabela 3). Constatou-se que 

a consistência interna do DDPPQ-br não dependia, de fato, dos referidos itens, 

justificando suas deleções. 

Por fim, submeteu-se novamente a escala composta por 16 itens a uma nova 

Análise de Componentes Principais (ACP) para conferência das cargas fatoriais. 

Encontrou-se as mesmas 5 subscalas, de acordo com a tabela 3. 
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Tabela 3. Matriz estrutural do DDPPQ-br. Barra do Garças, MT, Brasil, 2012 
(N=235). 
 Carga Fatorial 

 1 2 3 4 5 

1. Eu sinto que sei o suficiente sobre as causas dos problemas com drogas 
para exercer meu papel profissional. 

,823     

2. Eu sinto que sei o suficiente sobre efeitos psicológicos relacionados ao 
uso de drogas quando exerço meu papel profissional. 

,801     

3. Eu considero que tenho conhecimento sobre drogas e problemas 
relacionados ao seu uso para exercer meu papel no trabalho. 

,786     

4. Eu sinto que sei o suficiente sobre efeitos físicos causados pelo uso de 
drogas para exercer meu papel profissional. 

,777     

5. Eu sinto que sei o suficiente sobre fatores de risco para o 
desenvolvimento de problemas relacionados ao uso de drogas para 
desempenhar meu papel profissional. 

,775     

6. Sinto que posso aconselhar adequadamente meus pacientes/clientes 
sobre seu uso de drogas, quando necessário. 

,736     

7. Me sinto preparado(a) para aconselhar indivíduos que fazem uso de 
drogas há muito tempo. 

,710     

8. Se eu sentir necessidade, eu posso facilmente encontrar alguém que 
pode me ajudar a formular uma melhor abordagem ao usuário de drogas. 

 ,885    

9. Se eu sentir necessidade, eu posso facilmente encontrar alguém que 
pode me ajudar a esclarecer quais as minhas responsabilidades 
profissionais. 

 ,851    

10. Se eu sentir necessidade, eu posso facilmente encontrar alguém para 
discutir alguma dificuldade pessoal em atender um usuário de drogas. 

 ,625    

11. Sinto que tenho o direito de perguntar aos pacientes quaisquer 
informações importantes sobre seus problemas relacionados ao uso de 
drogas. 

  ,901   

12. Sinto que tenho o direito de perguntar aos clientes sobre o seu uso de 
drogas, quando necessário. 

  ,890   

13. Em geral, é satisfatório trabalhar com usuários de drogas.    ,910  

14. Em geral, é gratificante trabalhar com usuários de drogas.   , ,885  

15.Em geral, eu tenho menos respeito por usuários de drogas do que por 
outros clientes com quem trabalho. 

    ,858 

17. Frequentemente, me sinto desconfortável quando trabalho com 
usuários de drogas. 

    ,845 

Consistência Interna (α de Cronbach) 0,90 0,78 0,84 0,84 0,64 

Porcentagem de variância explicada 27,5 12,9 11,6 11,5 9,5 

Autovalor 5,6 1,8 1,5 1,4 1,3 

 

Os cinco fatores encontrados no presente estudo explicam 73,3% da 

variância. Desta maneira, o DDPPQ-br ficou composta pela seguinte configuração: 

- Fator 1 (itens de 1 a 7) - Adequação na função: abrangem os itens que 

fazem referência aos sentimentos em ter conhecimentos suficientes sobre “drogas” 

nos aspectos de: desempenho do papel profissional; efeitos físicos e psicológicos 

causados pelas substâncias; riscos e problemas relacionados ao uso. Este fator 

explica 27,59% da variância total encontrada. 
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- Fator 2 (itens 10, 11 e 12) – Suporte: as assertivas dizem respeito à 

facilidade de encontrar apoio para: encontrar pessoas que pudessem ajudar na 

abordagem do usuário de drogas; esclarecer dúvidas sobre responsabilidades 

profissionais; discutir sobre dificuldades no atendimento ao usuário de substâncias. 

Refere-se à 12,9% da variância. 

- Fator 3 (itens 8 e 9) - Legitimidade do papel: explica 11,6% da variância total 

e seu conteúdo tem a ver com o sentimento do direito de questionar o cliente sobre 

o uso de drogas e seus problemas relacionados. 

-Fator 4 (itens18 e 19 ) - Satisfação no trabalho: os dois itens compõem a 

subscala que trata sobre o sentimento de satisfação e gratificação em trabalhar com 

usuários de drogas. A variância total deste fator é de 11,5%. 

-Fator 5 (itens 16 e 17) – Autoestima no trabalho: é abordada a tendência no 

que tange ao respeito em relação ao usuário de drogas e também ao desconforto 

em atender essa população, especificamente. Este fator explica 9,5% da variância 

total encontrada. 

3.2 Estudo de Consistência Interna do DDPPQ-br: Após a análise fatorial, encontrou-

se o valor global de Alfa de Cronbach=0.859 (N=235). 

 

Discussão 

Os resultados obtidos a partir da adaptação transcultural, estudo da 

consistência interna, validação de conteúdo e validação de construto do DDPPQ-br 

permitem afirmar que suas propriedades psicométricas apresentaram-se muito 

satisfatórias, tal como aquelas dos instrumentos que a originou(16-17). 

Neste estudo, a análise fatorial exploratória pelo método de ACP, encontrou 

para a DDPPQ-br apenas um item com carga fatorial igual a 0.62. Todos os demais 

apresentaram valores entre 0.71 a 0.91. Para se ter uma ideia, cargas fatoriais entre 

0.60 e 0.69 indicam medidas moderadas, ao passo que valores entre 0.70 e 0.80 

são consideradas bons, e acima desses, ótimos(20). 

De maneira geral, o DDPPQ-br mostrou-se muito útil e consistente na 

mensuração das atitudes de estudantes de Enfermagem em relação aos usuários de 

drogas, apesar da diferença entre o instrumento adaptado e o original no que se 

refere à estrutura dos itens que compõem seus respectivos fatores(16). Os conceitos 

sustentados pelo Modelo de Comprometimento Terapêutico(18) e explorados por 
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meio de seus domínios na presente escala de atitudes, entretanto, se mantiveram 

preservados. 

O primeiro fator, refere à adequação profissional na função, se manteve igual 

nas duas versões composto pelos itens de 1 a 7(16). Comparativamente, a 

consistência interna mensurada pelo Coeficiente de Alfa de Cronbach, no DDPPQ foi 

de α=0.94(16) e no DDPQ-br de α=0.90. 

A parte da teoria que enfoca o suporte profissional como forma de ajuda para 

o desempenho no trabalho com usuários de substâncias, tanto no DDPPQ-br, 

quanto na versão original do instrumento, também foi composta por 3 itens, que está 

composta pelo mesmo conteúdo e também manteve α=0.78 em ambos(16). 

No presente estudo, os itens 8 e 9 estiveram relacionados à compreensão do 

profissional sobre o direito de investigar os clientes a respeito de seu uso de drogas 

e seus problemas (α=0.84). No DDPPQ, esta subscala também foi representada por 

dois itens: um que aborda os direitos de perguntar sobre o uso e o outro, sobre os 

sentimentos do cliente em relação ao direito do profissional questionar sobre o uso 

de drogas, quando necessário (α=0.89)(16). 

Sobre a satisfação e gratificação em trabalhar com usuários de drogas, o 

DDPPQ-br incluiu as assertivas 18 e 19, respectivamente, como um fator (α=0.84). 

Na escala original, este mesmo fator (α=0.80) apresenta em comum o item que 

retrata a satisfação em trabalhar com usuários de drogas, mas incluiu outros, que 

referem os sentimentos do profissional, em estar apto para tal função e sentir que é 

possível entender o cliente(16).  

O último fator do DDPP-br (composto pelos itens 16 e 17) trata sobre a 

autoestima do profissional em relação a trabalhar com usuários de drogas, fazendo 

menção a respeito deste cliente e ao sentimento de desconforto em atendê-lo 

(α=0.64). No DDPPQ, o item sobre ter menos respeito ao usuário de drogas do que 

por outros clientes é comum, entretanto, neste mesmo fator (α=0.69) foram 

encontrados também outras assertivas sobre o sentimento de impotência e fracasso 

do profissional frente a esses casos(16). 

Por fim, a consistência interna do DDPPQ-br foi de α=0.85, mas vale apontar 

que o presente estudo apresenta limitações inerentes ao delineamento, uma vez que 

o ideal é que se adote o método de mensuração de confiabilidade por teste e reteste 

e inter-observador(21). Por outro lado, o estudo propõe um instrumento útil para 

mensuração de atitudes frente ao uso e aos usuários de drogas, que poderá servir 
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de subsídios para a formulação de estratégias educativas sobre o tema, bem como 

para o planejamento de ações assistenciais na área do abuso e dependência de 

substâncias psicoativas. 

Conclusão 

 A versão adaptada tranculturalmente composta por 16 itens do DDPPQ-br 

apresentou correspondência com sua versão original e mostrou ser válida e de fácil 

compreensão, o que permite afirmar que, de fato, pode ser útil para avaliar as 

atitudes de estudantes de enfermagem em relação ao usuário de drogas, entretanto, 

outros estudos devem ser feitos para avaliar a reprodutibilidade e validação deste 

instrumento em outras populações. 

Além disso, a escala em questão mostrou bons níveis de consistência interna 

global e para cada um de seus fatores, isoladamente. 
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Adaptação transcultural e estudo de validação da versão brasileira da 
Treatment Spirituality/Religiosity Scale 

 
 

Adaptação transcultural e estudo de validação da versão brasileira da 
Treatment Spirituality/Religiosity Scale 

Transcultural adaptation and validation study of the Brazilian version of the 
Treatment Spirituality/Religiosity Scale 

 
Resumo 
Contexto: Não há, até o momento, um instrumento validado para o contexto 
brasileiro que avalie a ênfase dada aos aspectos religiosos e espirituais nos serviços 
que atendem demandas relacionadas ao uso de álcool e drogas. Objetivo: adaptar, 
testar a confiabilidade por teste-reteste, verificar a consistência interna e a validade 
de construto de uma versão brasileira da Treatment Spirituality/Religiosity Scale. 
Método: Estudo psicometrico e longitudinal. Realizou-se a tradução e retradução, 
avaliação de comitê de juízes e análise semântica do instrumento. A amostra foi 
composta por N=188 estudantes de Enfermagem de nível técnico e superior. A 
análise da confiabilidade por teste- reteste foi feita com 135 estudantes após um 
mês da primeira aplicação do questionário. Para checar a validação de construto, 
conduziu-se uma análise fatorial. Resultados: a versão brasileira da TSRS 
manteve-se com 10 itens, divididos em dois fatores. A confiabilidade por teste-
reteste apresentou kappa variando de к=0.22 a 0.47 e consistência interna global de 
Alfa de Cronbach=0.85. Conclusão: o instrumento mostrou medidas consideradas 
leves a moderadas no estudo de confiabilidade e boas medidas de consistência 
interna e de validade de construto. 
 
Palavras-chave: Psicometria, Estudos de Validação, Estudantes de Enfermagem 
 
 
Abstract 
Background: There is not, until the date, a validated instrument for the Brazilian 
context that assess the emphasis on the religious and spiritual services that meet 
demands related to alcohol and drugs. Objective: To adapt, test by test-retest 
reliability, check the internal consistency and construct validity of a Brazilian version 
of the Treatment Spirituality/Religiosity Scale. Methods: Longitudinal and 
psychometric study. We carried out the translation and retranslation, evaluation 
committee of judges and semantic analysis of the instrument. The sample consisted 
of N=188 nursing students of technical and higher level. Analysis of test-retest 
reliability for was done with 135 students after a month of the first administration of 
the questionnaire. To check the construct validation, we conducted a factor analysis. 
Results: The Brazilian version of TSRS remained with 10 items, divided into two 
factors. The test-retest reliability presented  kappa ranging from к=0.22 to 0.47 and 
overall internal consistency of Cronbach's alpha = 0.85. Conclusion: The instrument 
showed measures considered mild to moderate in the study of reliability and good 
measures of internal consistency and construct validity.  
 
Keywords: Psychometrics, Validation Studies, Nursing Students 
 
 



Artigo 2 – TSRS 112 
 

1. Introdução 

 A história recente da área da saúde mostra uma crescente valorização da 

religião e da espiritualidade como recurso terapêutico, que concomitantemente, vem 

atrelada ao desenvolvimento de diversos instrumentos psicometricos de avaliação 

das diversas facetas dessas dimensões1,2. 

 Estudos de diferentes áreas conduzidos no Brasil, por exemplo, têm se 

debruçado em avaliar a importância da religião e do exercício religioso e espiritual 

para a vida3,11, aspectos das religiões e crenças5, o bem-estar espiritual6,7 a 

espiritualidade em relação à saúde68,9 e o enfrentamento de adversidades através 

espiritualidade e religiosidade10.  

 No que tange a algumas populações-alvo específicas, como no caso de 

usuários de álcool e drogas, o tema em questão ganha ainda mais relevância, pois é 

sabido que altos níveis de espiritualidade predizem orientações mais otimistas de 

vida, melhor suporte social, maior resiliência para estresse e menores níveis de 

ansiedade para indivíduos em reabilitação para dependência de substâncias 

psicoativas e que práticas espirituais e religiosas estão frequentemente associadas 

com sobriedade, manutenção de estado de abstinência, permanência nos 

programas de tratamento e com outras atitudes que reforçam os recursos de força 

pessoal11-13. 

 Além disso, evidências recentes sugerem, ainda, que o consumo de 

drogas, e especialmente do álcool, é diretamente influenciado pela religião 

professada e pela prática religiosa de um indivíduo, funcionando como fator protetor 

do uso de substâncias para a população (prioritariamente para jovens), o que nem 

sempre pode ser atribuído à espiritualidade14,15,16. 

 Neste sentido, avaliar o quanto os aspetos religiosos e espirituais são 

considerados no âmbito dos equipamentos de saúde de maneira geral, e 

especialmente naqueles que realizam tratamento para abuso de substâncias 

psicoativas, se torna bastante estratégico, apesar da evidente escassez de 

instrumentos que se propõem a fazê-lo17.  

 Em resposta a esta lacuna foi desenvolvida uma escala que mensura a 

ênfase dada à religiosidade e à espiritualidade nos tratamentos para problemas 

relacionados ao uso de substâncias, denominada Treatment  Spirituality / Religiosity 

Scale (TSRS)17.  

  A TSRS é um instrumento autoaplicável, composto por 10 itens que 
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avaliam a ênfase dada a aspectos da espiritualidade/religiosidade em programas de 

tratamento para reabilitação do uso de substâncias psicoativas. Pode ser aplicada 

aos próprios usuários dos serviços ou em indivíduos que atuam na assistência dessa 

população. A construção dos itens desta escala tomou como referência observações 

sistemáticas de diferentes programas, discussão com os funcionários e 

coordenadores de serviços que utilizam espiritualidade/religiosidade como parte do 

tratamento. Além disso, considerou-se como subsídio teórico, literaturas sobre 

espiritualidade/religiosidade em programas de reabilitação para álcool e drogas, 

como aqueles baseados em Doze Passos17. 

 A validação do referido instrumento foi realizada em estudo conduzido 

com 3018 pacientes e 329 trabalhadores, membros de 15 serviços residenciais com 

programas de tratamento para transtornos decorrentes do uso de substâncias. A 

TSRS mostrou boa consistência interna (α=0.77), uma única estrutura fatorial, com 

concordância entre pacientes e trabalhadores (r= 0.93). O formato de respostas do 

tipo “verdadeiro” ou “falso” foi escolhido baseado em experiências prévias dos 

pesquisadores por assegurar melhor compreensão por parte dos indivíduos da 

população-alvo e também pelo fato da TSRS ser um novo domínio da Community-

Oriented Programs Environment Scale (COPE)17, 18. 

 A pontuação deste instrumento deve ser feita pelo simples somatório dos 

itens assinalados, sendo que as assertivas 1, 3, 5, 7 e 9 descrevem aspectos da 

inclusão de religiosidade/espiritualidade no tratamento e as de números 2, 4, 6, 8 e 

10 como aspectos de exclusão17. 

Visto a não existência no Brasil até o momento nenhum estudo que reproduza 

as propriedades psicométricas desta escala e de nenhuma outra que avalie a ênfase 

de aspectos religiosos e espirituais nos serviços, os objetivos deste estudo são 

realizar a adaptação transcultural e avaliar medidas confiabilidade e validade de uma 

versão brasileira da TSRS, denominada TSRS-br. 

 

2. Método 

 Trata-se de um estudo psicometrico. Realizou-se uma etapa de 

delineamento longitudinal para verificar a confiabilidade da TSRS-br, no qual os 

dados foram coletados em dois momentos. 

 A amostra foi constituída de estudantes de enfermagem de nível superior 

e de nível técnico, conforme mostra a tabela 1. Este público-alvo foi recrutado em 
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instituições públicas e privadas de um município do interior do Estado de Mato 

Grosso. A escolha por estas amostras se deu pelo fato de os componentes 

curriculares dos cursos de enfermagem contemplarem, de maneira geral, disciplinas 

que preconizam atenção integral ao cliente. Com isso, um estudante com alguma 

experiência profissional, mesmo que apenas em estágio, já deve estar apto a 

observar e a incluir na assistência aspectos das dimensões religiosas e espirituais 

dos indivíduos. 

 

Tabela 1- Distribuição dos estudantes de enfermagem por amostras (N=188), Barra 
do Garças/MT, 2012. 
   Amostra 1 

 Total Instituição Pública Instituição Privada 

Estudantes de nível 
superior 

N % n % n % 

143 76 60 31,9 83 44,1 

Terceiro Ano 65 34,5 28 14,8 37 19,7 

Quarto Ano 78 41,5 32 17,1 46 24,4 

    Amostra 2 

 Total Instituição Pública Instituição Privada 

Estudantes de nível 
técnico 

N % n % n % 

45 24 22 11,8 23 12,2 
Segundo Ano 39 20,8 22 11,8 17 9 
Terceiro Ano 6 3,2 0 0 6 3,2 

 

 Foram critérios de inclusão: ser estudante regularmente matriculado em 

qualquer período do curso de bacharelado ou técnico em enfermagem; já ter 

realizado algum atendimento no qual foi necessário abordar a questão do uso de 

substâncias psicoativas; ter dezoito anos ou mais, ambos os sexos, assinar o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido da pesquisa. Os seguintes critérios de 

exclusão foram adotados: não concordar em participar do estudo; não ter assinado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ou apresentar alguma condição que 

pudesse impedir a compreensão de perguntas do instrumento de pesquisa. 

 Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Júlio Muller/UFMT (CAAE 02441512.5.0000.5541 / 2012) e o uso do instrumento 

TSRS original foi autorizado pelos seus autores. 

 As propriedades psicometricas da TSRS-br foram exploradas através das 

seguintes etapas: tradução e adaptação transcultural, verificação da validade de 

construto e estudo do nível de confiabilidade do instrumento. 
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Procedimentos: 

 Aplicou-se um questionário composto por informações sociodemográficas 

e Escala TSRS, tendo sido aplicado em dois momentos (com diferença de um mês 

entre uma aplicação e outra) nas instituições de ensino, mediante contato prévio. 

 Tradução e adaptação transcultural do instrumento: realizou-se a tradução da 

TSRS original inglês para o português por duas pesquisadoras brasileiras 

especialistas da área de álcool e drogas e com fluência no idioma inglês. As 

duas versões da tradução foram apresentadas a dez estudantes do curso de 

enfermagem (de nível técnico e superior), e então, solicitou-se aos mesmos que 

para cada item do instrumento se verificasse e assinalasse qual das duas 

assertivas tinha a melhor compreensão. Também foi pedido que se anotasse 

alguma eventual sugestão para aprimorar os itens. Em seguida, após analise, 

elaborou-se melhora da tradução de dois itens e a versão final da tradução foi 

encaminhada para retradução por uma profissional da área de letras, bilíngue, 

não familiarizada com a versão original da escala. 

 Em seguida, foi feita a comparação entre a versão traduzida para o 

português, a versão retraduzida e o instrumento original em inglês por um comitê 

formado por três pesquisadoras da área de álcool e drogas com experiência na 

adaptação de instrumentos, sendo duas enfermeiras e uma psicóloga bilíngues. 

Nenhum novo ajuste nos itens do instrumento foi necessário, e desta forma, obteve-

se a versão final da TSRS-br.  

Análise dos dados 

 De acordo com os objetivos deste estudo e através do uso do programa 

estatístico SPSS 17, a análise dos dados foi feita da seguinte maneira: 

 Análise descritiva: para as variáveis sociodemográficas, calculou-se as médias, 

medianas, frequências e desvios-padrão.  

 Estudo de confiabilidade e consistência interna: optou-se mensurar o grau de 

concordância entre as duas avaliações independentes do instrumento, utilizando 

o método de teste e reteste. Visto que as assertivas-resposta da TSRS-br são 

binárias, aplicou-se o Coeficiente de Kappa para cada um de seus itens. A 

consistência interna do instrumento foi calculada través do Coeficiente de Alfa de 

Cronbach19. 

 Validade de construto: aplicou-se o índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e 
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também o teste de esfericidade de Bartlett (IC=95%) para examinar a 

adequação da amostra. Após, realizou-se uma análise fatorial exploratória, 

utilizado o método de análise dos componentes principais (ACP), excluindo 

cargas fatoriais inferiores a 0.4 e seguido de rotação Varimax. Apenas fatores 

com autovalores acima de 1,0 foram retidos20. 

 

3. Resultados 

 A idade da amostra (N=188) variou de 17 a 53 anos, com média de 25,88 

anos (Dp±6,97) e apresentou distribuição por sexo, ocupação, religião e prática 

religiosa, de acordo com a tabela 2.  

Tabela 2 – Informações sociodemográficas, segundo estudantes de Enfermagem 
(N=188). Barra do Garças, MT, Brasil. 

 
      

    N % 

Sexo 

Feminino 161 85,6 

Masculino 27 14,4 

Ocupação 

Já trabalha na área de saúde 15 8 

Trabalha fora da área de saúde 40 21,3 

Não trabalha 133 70,7 

Religião 

Católico 93 49,5 

Evangelico 62 33 

Espírita 11 5,8 

  
Não tem religião, mas acredita em 
Deus 22 11,7 

Prática 
religiosa 

Sim 137 72,9 

Não 29 15,4 

  Não se aplica 22 11,7 

    3.1 Confiabilidade 

  A consistência interna do instrumento foi de α=0.85. No estudo de teste-

reteste, encontrou-se valores de Kappa variando de к=0.22 a 0.47, considerando um 

intervalo de um mês entre as aplicações da TSRS-br. Cinquenta e três questionários 

foram excluídos desta análise por estarem incompletos (n=135). 

 

3.2 Validade de construto 

  Em relação à análise fatorial, encontrou-se o índice de adequação da 

amostra de KMO igual a 0.86 e o teste de esfericidade de Bartlett igual a X2= 

644.177 (p=0.000), o que significa que se deve rejeitar a hipótese nula de que não 

há correlação entre os itens do instrumento e a matriz de dados é adequada para 
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proceder à análise fatorial(20). 

 De acordo com a tabela 3, à ACP encontrou-se uma estrutura de dois 

fatores da TSRS-br. 

Tabela 3 – Matriz estrutural da TSRS-br, Barra do Garças, MT, 2012 (N=188). 

Item Conteúdo Carga Fatorial 

  1 2 

TSRS1 Os pacientes são encorajados a rezar como parte do seu processo de 

reabilitação. 

,823  

TSRS3 As pessoas que prestam assistência reforçam a importância de o 

paciente estabelecer um relacionamento com Deus ou um Poder 

Superior. 

,811  

TSRS5 Os profissionais do serviço encorajam os pacientes a buscarem ajuda 

religiosa. 

,786  

TSRS7 Algumas reuniões em grupo terminam com a Oração da Serenidade. ,699  

TSRS2 Há relativamente pouca ênfase dada à religião ou espiritualidade no 

serviço. 

,668  

TSRS9 A bíblia e outros materiais com conteúdos religiosos estão 

prontamente disponíveis no serviço. 

,591  

TSRS8 Os pacientes não são encorajados a orar ou falar sobre religião. ,460  

TSRS10 Os pacientes raramente falam sobre suas crenças religiosas 
 ,764 

TSRS4 Os pacientes quando acompanhados no serviço, raramente buscam 

ajuda religiosa. 

 ,744 

TSRS6 Os pacientes raramente lêem a bíblia ou conversam com um líder 

religioso. 

 ,693 

  

 O fator 1, qui denominado “elementos do serviço”, ficou composto pelos 

itens 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 9 (α=0.85) e o fator 2, que se refere a “demandas dos 

pacientes”, abrangeu as assertivas 4, 6 e 10  (α=0.65).  

 

4. Discussão 

 A versão brasileira da TSRS (TSRS-br) apresentou medidas de 

confiabilidade e validade de construto que podem ser consideradas satisfatórias 

(referenciar). O uso deste instrumento pode ser bastante útil no contexto de saúde 

para identificar a percepção dos usuários de usuários de substâncias em relação à 

necessidade de dar mais ou menos ênfase na assistência de aspectos religiosos e 

espirituais e também como uma oportunidade de abertura de um diálogo entre 
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pacientes e profissionais neste sentido 17. 

 O processo de tradução e adaptação transcultural, tal como feito neste 

estudo, se preocupou em fazer a melhor análise semântica possível dos itens da 

TSRS-br. Por este motivo, as versões traduzidas foram apresentadas aos dois 

estratos envolvidos na população-alvo, ou seja, estudantes de nível técnico e 

superior. Além disso, a retradução e apresentação da escala a um Comitê de Juízes 

composto por especialistas na área de álcool e drogas visou garantir uma boa 

análise de conteúdo do instrumento. Com isso, pode-se considerar que a validade 

aparente foi preservada na TSRS-br21. 

 No caso do estudo de confiabilidade, observou-se uma medida de 

consistência interna considerada boa (α=0.85), já que coeficientes entre 0.70 e 0.80 

encontram-se nesta faixa22. Pelo método de teste e reteste, o menor e o maior grau 

de concordância entre as respostas dadas nos dois momentos variou de ”leve” 

(0,22) a “moderado” (0.47), respectivamente, de acordo com a seguinte referência 

para interpretação de valores de kappa: 0=grau de concordância pobre; 0.01-

0.20=leve; 0.21-0.40=discreto; 0.41-0.60=moderado; 0.61-0.80=substancial; 0.81-

0.90=quase perfeito19. Lembrando, que o tempo de aplicação da TSRS-br entre os 

dois momentos foi de um  mês e uma característica inerente a uma amostra de 

estudantes é o recebimento constante de novas informações pelos mesmos, o que 

pode, neste caso, ter representado um viés na mensuração de graus de 

concordância nas respostas do instrumento. 

 O estudo de análise fatorial da TSRS-br mostrou uma estrutura de dois 

fatores, diferente do instrumento original, constituído por apenas um fator que se 

refere, de maneira geral, à “ênfase dada aos aspectos religiosos e espirituais nos 

serviços”17. De qualquer maneira, essa distinção entre a versão traduzida e 

adaptada não fere os conceitos teóricos que formam o arcabouço que subsidiou a 

construção da TSRS original. 

 Neste sentido, denominou-se o fator 1 como “elementos do serviço”, já 

que as assertivas tratam sobre aspectos da religião/espiritualidade que são 

oferecidos ou trabalhados no serviço de saúde. Por outro lado, os itens que 

compuseram o fator 2, “demandas dos pacientes”, retratam o interesse dos 

pacientes em buscar auxílio religioso ou espiritual, tanto no serviço, quanto em 

âmbito externo.   

 Ainda em relação ao presente estudo, pode-se apontar como limitação o 
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fato de a TSRS-br ser mais apropriada para uso em serviços específicos de Saúde 

Mental voltados para o tratamento do uso de álcool e drogas e não ter sido aplicada 

nestes contextos, tal como se deu no estudo da escala original17. Na verdade, isso 

não foi feito inicialmente em virtude das características inerentes à formação da 

população-alvo (estudantes de enfermagem) e também da conformação da rede dos 

serviços de saúde brasileiros, que preconizam, respectivamente: uma educação 

voltada para a prática da assistência à dimensão religiosa e espiritual em qualquer 

área de atuação da enfermagem23; inclusão da abordagem do uso de álcool e 

drogas, tanto em serviços generalistas, quanto especializados 24,25. 

 

5. Conclusão 

 A TSRS-br, traduzida e adaptada, mostrou boas medidas de validade e 

consistência interna global e para cada um de seus fatores, isoladamente. A 

confiabilidade por teste e reteste apresentou índices leves a moderados. 

Diferente da escala original, que possui apenas um fator, o estudo de análise fatorial 

da TSRS-br mostrou uma estrutura de dois fatores, sendo o primeiro denominado 

“elementos do serviço” e o segundo “demandas dos pacientes”. 

 Em suma, pode-se afirmar que a TSRS-br constitui-se em um instrumento 

de fácil aplicação e compreensão que pode ser útil para avaliar o quanto os usuários 

de substâncias que chegam aos serviços de saúde estão interessados na 

abordagem de seus aspectos religiosos e espirituais. 
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Os achados desta pesquisa evidenciaram que, após receberem uma 

intervenção educativa, os estudantes de Enfermagem apresentaram mudanças de 

atitudes frente ao trabalho com usuários de álcool e drogas. Já em relação às 

percepções dos mesmos graduandos sobre a ênfase nos aspectos religiosos e 

espirituais no cuidado que envolve o tema em questão, não foram observadas 

mudanças significativas antes e após tal intervenção. 

Retomando o principal questionamento que motivou a realização deste 

estudo, também não foi constatado que o aumento do nível de conhecimento sobre 

um cuidado integral ao usuário de substâncias e as mudanças nas atitudes perante 

o trabalho com essa clientela corroboram com a melhora das percepções dos 

estudantes acerca do cuidado religioso e espiritual prestado nos serviços. 

 Em relação à etapa de estudo psicométrico, verificou-se que ambos os 

instrumentos (DDPPQ e TSRS) demonstraram boas mensurações de validade e 

confiabilidade. 

Dessa forma, conclui-se que, apesar de ser fundamental o investimento na 

ampliação da discussão nos currículos de graduação em Enfermagem a respeito do 

uso e abuso de substâncias psicoativas e suas interfaces com a implementação do 

cuidado religioso e espiritual, desenvolvido por meio da relação de ajuda, torna-se 

prioritário aprimorar formas de avaliação da efetividade de intervenções 

educacionais para o trabalho nessa área. Ações dessa natureza podem motivar 

futuras investigações, contribuindo para uma maior produção de conhecimento a 

respeito do tema.  
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APÊNDICE C - TCLE para estudantes e profissionais de enfermagem 
 

    Eu, Angelica Martins de Souza Gonçalves, aluna de pós-graduação do Programa de 

Enfermagem Psiquiátrica da USP de Ribeirão Preto, venho convidá-lo a participar de um estudo que 

tem como objetivos investigar as atitudes dos estudantes e profissionais de enfermagem no cuidado 

que aborda alguma questão relacionada ao uso de álcool e/ou drogas e a ênfase dada a aspectos da 

espiritualidade e religiosidade nessas ocasiões. Serão feitas  algumas questões,  que em conjunto, 

constituem duas escala que pretendemos estudar entre os brasileiros. Você gastará, 

aproximadamente, 15 minutos para responder. 

O questionário será respondido em caráter voluntário, sem a identificação dos participantes, 

garantindo o anonimato. Duas etapas de coleta de dados estão previstas, sendo que uma ocorrerá 

neste momento e a outra ocorrerá daqui a um mês. 

Sua colaboração é de extrema importância para o desenvolvimento desta pesquisa para 

ajudar na melhora da assistência de enfermagem aos pacientes com problemas de uso de álcool e/ou 

drogas. Portanto, se você concordar em participar, por favor, leia e assine o termo de consentimento 

livre e esclarecido a seguir:  

 Pelo presente consentimento declaro que fui informado, de forma clara e detalhada, 

dos objetivos, da justificativa, dos procedimentos a que serei submetido e dos benefícios do presente 

projeto de pesquisa. Fui igualmente informado : 

- Do direito de receber resposta a qualquer pergunta ou dúvida sobre esta pesquisa, bem como os 

assuntos relacionados com a investigação; 

- Da liberdade de retirar o meu consentimento, a qualquer momento e deixar de participar do estudo, 

sem que isso traga prejuízo a mim; 

- Do direito de não ser identificado e ter a minha privacidade preservada; 

- O direito de estar seguro diante das minhas respostas de modo a não sofrer represálias; 

- Do direito de ter uma cópia assinada deste termo de consentimento. 

 

Declaro que tenho conhecimento dos direitos acima citados descritos e consinto em 

responder ao questionário elaborado pelo pesquisador, que subscreve este termo de consentimento.  

Assinaturas: 

Entrevistado:_________________________ Entrevistador:_________________________ 

 
Contato do pesquisador: Angelica Martins. Rodovia BR-070, Km 5. Barra do Garças 
- MT. CEP: 78600-000.  E-mail: angelica_enf@yahoo.com.br, fone: (66)3405-5317. 

 
Barra do Garças, ______de______de 2012. 
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APÊNDICE D - TCLE para pesquisadores - Comitê de peritos 
 
 
 Eu, Angelica Martins de Souza Gonçalves, aluna de Pós-Graduação pelo Programa de 
Enfermagem Psiquiátrica da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto, venho convidá-lo a 
participar de um estudo que tem como objetivo conhecer melhor as atitudes de profissionais e 
estudantes de enfermagem frente a problemática do uso de substâncias psicoativas e como a ênfase 
nos aspectos religiosos e espirituais podem ajudar no cuidado do usuário de álcool e/ou drogas (nos 
âmbitos preventivos e de reabilitação). 
 Esta etapa do estudo terá objetivo de realizar a tradução e adaptação de dois  

instrumentos (TSRS e DDPPQ) que estamos avaliando para posterior validação no Brasil.  

 Sua colaboração é de extrema importância para o desenvolvimento desta pesquisa e 
para ajudar na melhora da assistência de enfermagem à indivíduos que usam álcool e/ou drogas. 
Portanto, se você concordar em participar, por favor, leia e assine o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido a seguir. É garantido ao participante da pesquisa uma cópia assinada deste termo, por 
isso ele está sendo entregue em duas vias. A outra cópia ficará em poder do pesquisador. 
 Pelo presente consentimento declaro que fui informado, de forma clara e detalhada, dos 
objetivos, da justificativa, dos procedimentos a que serei submetido e dos benefícios do presente 
projeto de pesquisa. Fui igualmente informado : 
- Do direito de receber resposta a qualquer pergunta ou dúvida sobre esta pesquisa, bem como os 
assuntos relacionados com a investigação; 
- Da liberdade de retirar o meu consentimento, a qualquer momento e deixar de participar do estudo, 
sem que isso traga prejuízo a mim; 
- Do direito de não ser identificado e ter a minha privacidade preservada; 
- O direito de estar seguro diante das minhas respostas de modo a não sofrer represálias; 

Declaro que tenho conhecimento dos direitos acima citados descritos e concordo em responder ao 
questionário elaborado pelo pesquisador, que subscreve este termo de consentimento. 

 
Assinaturas: 

Entrevistado:_________________________ Entrevistador:_________________________ 

 
Contato do pesquisador: Angelica Martins. Rodovia BR-070, Km 5. Barra do Garças 
- MT. CEP: 78600-000.  E-mail: angelica_enf@yahoo.com.br, fone: (66)3405-5317. 

 
Barra do Garças, ______de______de 2012. 
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APÊNDICE E- Aulas do curso que compuseram a intervenção educativa 

 

AULA 1 
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APÊNDICE F – Questionário de Coleta de Dados 
 

 
ID (não preencha):______              1. Data:____/____/____      

 
A. Informações gerais  

  

2. Já realizou algum atendimento no qual foi necessário abordar a questão do uso de álcool e/ou drogas 

(em seu trabalho ou em algum estágio que realizou)?    (1) Sim        (2) Não  

3. Semestre que está cursando: _______  

 

6. Religião:  

(1) Católico   

(2) Evangélico 

(3) Espírita  

(4) Ateu 

(6) Acredita em Deus, 

mas não tem religião 

  (7) Outra . Qual?_______ 

7. É praticante de sua 

religião?  

(1) Sim 

(2) Não  

(3) Não se aplica 

 

 

4. Qual sua idade?________ 

 

5. Sexo:  

(1) Feminino 

(2) Masculino 

8. Qual o semestre de graduação em 

enfermagem que você está cursando?  

(1) 1º      (2) 2º     (3) 3º     (4) 4º 

(5) 5º     (6) 6º      (7) 7º      (8) 8º 

9.  Você já fez curso de 

auxiliar ou técnico de 

enfermagem 

anteriormente? 

(1) Sim 

(2) Não 

10. Já fez algum curso 

superior anteriormente? 

(1) Sim             (2) Não  

11. Além de estudar, você 

trabalha? 

(1) Sim                     (2) Não 

12. Se você trabalha, é na área de saúde? 

(1) Não. Qual o seu cargo / função?____________ 

(2) Sim, sou técnico ou auxiliar de enfermagem 

(3)Sim, mas não faço parte da equipe de enfermagem 

(4) Eu não trabalho 

13. Há quanto tempo você trabalha no seu atual 

emprego? 

(1) Menos de 6 meses       (2) Entre 6 meses e 1 ano 

(3) Entre 1 e 3 anos           (4) Entre 3 e 5 anos 

(5) 5 anos ou mais              (6) Não se aplica 

15. Em relação ao uso de álcool e drogas, você acha que: 

(1) É possível fazer prevenção 

(2) É possível fazer tratamento 

(3) É possível fazer prevenção e tratamento 

(4) Não é possível fazer prevenção, nem tratamento 

16. Você já recebeu alguma capacitação (aula, treinamento ou curso) para a temática de álcool e drogas? 

(1) Sim, insuficiente (2) Sim, suficiente           (3) Não            (4) Não sei, não lembro 

17. Qual o tipo de serviço onde você mais atuou profissionalmente (ou seja, trabalhou ou fez estágio)? 

(1) Unidades Básicas de Saúde / Estratégias de Saúde da Família                (2) Hospitais    

(3) Serviços de Saúde Mental. Qual? ___________                                         (4) Outro. Qual?__________ 

Questões 18 a 25 - Assinale o quanto você possui de conhecimento teórico e prático sobre os seguintes 

temas: 

18. Aspectos sociais e epidemiológicos do uso de álcool e outras drogas 

       (1) Nenhuma informação        (2) Poucas informações             (3) Muitas informações 

 

19. Identificação de sinais e sintomas do uso, abuso e dependência de álcool e outras drogas 

       (1) Nenhuma informação        (2) Poucas informações             (3) Muitas informações 
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20. Rastreamento do consumo de álcool e outras drogas 

      (1) Nenhuma informação        (2) Poucas informações             (3) Muitas informações 

21. Como atuar profissionalmente no trabalho com prevenção do uso de álcool e drogas. 

       (1) Nenhuma informação        (2) Poucas informações             (3) Muitas informações 

22. Como atuar profissionalmente no trabalho com reabilitação da dependência de álcool e drogas. 

       (1) Nenhuma informação        (2) Poucas informações             (3) Muitas informações 

23. Formas de aconselhamento para parar de usar álcool e outras drogas. 

       (1) Nenhuma informação        (2) Poucas informações             (3) Muitas informações 

24. Técnicas sobre intervenção na abordagem do uso de álcool e drogas. 

       (1) Nenhuma informação        (2) Poucas informações             (3) Muitas informações 

25. Barreiras no diagnóstico e tratamento (meios que impedem a equipe de saúde, o paciente e a família a 

intervir nos problemas relacionados ao abuso e dependência de álcool e drogas) 

       (1) Nenhuma informação        (2) Poucas informações             (3) Muitas informações 

AUDIT C – Responda às questões 26, 27 e 28 pensando no seu consumo de álcool dos últimos 12 meses 

26. Com que freqüência você consome 

bebidas alcoólicas? 

(0) Nunca 

(1) Uma vez por mês ou menos 

(2) 2-4 vezes por mês 

(3) 2-3 vezes por semana 

(4) 4 ou mais vezes por semana 

27. Quantas doses de 

álcool você consome em 

um dia normal? 

(0) 0 ou 1 

(1) 2 ou 3 

(2) 4 ou 5 

(3) 6 ou 7 

(4) 8 ou mais 

28. Com que frequência você 

consome 5 ou mais doses em 

uma única ocasião? 

(0) Nunca 

(1) Menos que uma vez por 

mês  

(2) Uma vez por mês 

(3) Uma vez por semana 

(4) Quase todos os dias 

Patient Health Questionnaire (PHQ-2)- Ao longo das últimas 2 (duas) semanas, com que frequência você foi 
incomodado por algum dos seguintes problemas? 

29. Pouco interesse ou prazer em fazer as coisas 

(0) Nenhuma vez 

(1) Vários dias 

(2) Mais da metade dos dias 

(3) Quase todos os dias 

30. Sentindo-se triste, deprimido ou 

sem esperança 

(0) Nenhuma vez 

(1) Vários dias 

(2) Mais da metade dos dias 

(3) Quase todos os dias 
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B. Escala TSRS – Escala de ênfase da espiritualidade em intervenções clínicas 

 

Para responder se você concorda ou não com as afirmativas abaixo, leve em 

consideração A ASSISTÊNCIA QUE VOCÊ OBSERVA em relação aos aspectos 

religiosos e espirituais do usuário de álcool e/ou drogas nos serviços de saúde   

TSRS – versão brasileira SIM NÃO 

1. Os pacientes são encorajados a rezar como parte do seu processo de reabilitação. 1 0 

2. Há relativamente pouca ênfase dada à religião ou espiritualidade no serviço. 0 1 

3. As pessoas que prestam assistência reforçam a importância de o paciente estabelecer um 
relacionamento com Deus ou com um Poder Superior. 

1 0 

4. Os pacientes quando acompanhados no serviço, raramente buscam ajuda religiosa. 0 1 

5. Os profissionais do serviço encorajam os pacientes a buscarem ajuda religiosa. 1 0 

6. Os pacientes raramente lêem a bíblia ou conversam com um líder religioso. 0 1 

7. Algumas reuniões em grupo terminam com a Oração da Serenidade. 1 0 

8. Os pacientes não são encorajados a orar ou falar sobre religião. 0 1 

9. A bíblia e outros materiais com conteúdos religiosos estão prontamente disponíveis no 
serviço. 

1 0 

10. Os pacientes raramente falam sobre suas crenças religiosas. 0 1 

 
C. Escala de Atitudes em relação ao álcool – SAAPPQ 

Sobre o trabalho com pessoas que fazem uso de 

álcool,  responda o quanto você discorda ou 

concorda com as afirmativas abaixo 

Discordo 

muito 

Discordo Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo Concordo 

muito 

1.Eu considero que sei o suficiente sobre casos de 
alcoolismo, para exercer meu papel quando trabalho com 
alcoólatras. 

1 2 3 4 5 

2. Eu sinto que posso aconselhar adequadamente meus 
pacientes sobre a bebida alcoólica e seus efeitos . 

1 2 3 4 5 

3. Eu não teria muito orgulho em trabalhar com alcoólatras 1 2 3 4 5 

4. De modo geral, eu sinto que eu não sei lidar com 
alcoólatras. 

1 2 3 4 5 

5. Eu quero trabalhar com pacientes alcoólatras. 1 2 3 4 5 

6. O pessimismo é a atitude mais realista a ser tomada em 
relação aos alcoólatras 

1 2 3 4 5 

7. Eu sinto que eu tenho o direito de perguntar aos meus 
pacientes sobre seu consumo de bebida alcoólica  
quando necessário. 

1 2 3 4 5 

8. Eu sei que meus pacientes acreditam que eu tenho o 
direito de perguntar a eles sobre seu consumo de bebida 
alcoólica quando necessário 

1 2 3 4 5 

9. Em geral, é recompensador trabalhar com pacientes 
alcoólatras. 

1 2 3 4 5 

10. Em geral, eu gosto de atender alcoólatras. 1 2 3 4 5 
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D. D. Escala de atitudes em relação à drogas - DDPPQ 

 
  

Sobre o trabalho com pessoas que fazem uso 

de drogas,  responda o quanto você concorda 

ou discorda com as afirmativas abaixo 

 

CONCORDO       

MUITO 

 

DISCORDO                           

MUITO 

1. Eu considero que tenho conhecimento sobre drogas 
e problemas relacionados ao seu uso para exercer meu 
papel no trabalho. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Eu sinto que sei o suficiente sobre as causas dos  
problemas com drogas para desempenhar meu papel 
profissional. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Eu sinto que sei o suficiente sobre efeitos físicos 
causados pelo uso de drogas para desempenhar meu 
papel profissional 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Eu sinto que sei o suficiente sobre efeitos 
psicológicos relacionados ao uso de drogas quando 
desempenho meu papel profissional. 

1 2 3 4 5 6 7 

5.  Eu sinto que sei o suficiente sobre fatores de risco 
para o desenvolvimento de problemas relacionados ao 
uso de drogas para desempenhar meu papel 
profissional. 

1 2 3 4 5 6 7 

6.  Me sinto preparado(a)  para aconselhar indivíduos 
que fazem uso de drogas há muito tempo. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Sinto que posso aconselhar adequadamente meus 
pacientes/clientes sobre drogas e seus efeitos. 

1 2 3 4 5 6 7 

8.  Sinto que tenho o direito de perguntar aos 
pacientes/clientes sobre seu uso de drogas, quando 
necessário. 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Sinto que tenho o direito de perguntar aos pacientes 
quaisquer informações importantes sobre seus 
problemas relacionados ao uso de drogas. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Se eu sentisse necessidade, eu poderia facilmente 
encontrar alguém com quem discutir alguma dificuldade 
pessoal em atender um usuário de drogas. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Se eu sentisse necessidade, eu poderia facilmente 
encontrar alguém que pudesse me ajudar a esclarecer 
quais minhas responsabilidades profissionais. 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Se eu sentisse necessidade, eu poderia facilmente 
encontrar alguém que poderia me ajudar a formular 
uma melhor abordagem ao usuário de drogas. 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Sinto que há pouco que eu possa fazer para ajudar 
usuários de drogas. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Me sinto capaz de trabalhar com usuários de 
drogas, tanto quanto com outros clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Me sinto inclinado a sentir que sou um fracasso 
com usuários de drogas. 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Em geral, eu tenho menos respeito por usuários de 
drogas do que por outros pacientes/clientes com quem 
trabalho. 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Frequentemente me sinto desconfortável quando 
trabalho com usuários de drogas . 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Em geral, é satisfatório trabalhar com usuários de 
drogas. 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Em geral, é gratificante trabalhar com usuários de 
drogas. 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Em geral, sinto que posso entender os usuários de 
drogas. 

1 2 3 4 5 6 7 
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ANEXO A - Autorização para uso da escala DDPPQ 
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ANEXO B – Autorização para uso da escala TSRS 
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ANEXO C – Carta de aprovação do comitê de ética em pesquisa 
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ANEXO D – Certificado de multiplicador - Rede TREATNET II 
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