
 

4213 

PÔSTER | EIXO 2 - TRABALHO, QUESTÃO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS

 

A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS AD DE PARNAÍBA/PI 
 

THE PERFORMANCE OF THE SOCIAL WORKER IN CAPS AD IN PARNAÍBA/PI 
 

Elisângela da Conceição Silva1 
Kátia Cecília Gomes de Moraes Silva2 

Lucimara Souza dos Santos 3 
 

RESUMO  
A pesquisa buscou compreender a importância do Serviço Social no 
CAPS AD junto a usuários de álcool e outras drogas em situações 
envolvidas com a questão social, sendo a CAPS AD uma instituição de 
política pública que oferta serviços de assistência para dependentes 
químicos e/ou com transtorno mental. Este trabalho foi desenvolvido 
através de bibliografia e pesquisa de campo sendo qualitativa de caráter 
descritivo e exploratório cujo intuito é aproveitar o máximo de 
conhecimento possível em proximidade com o tema. Obteve-se como 
resultado que durante o tratamento do usuário, o Assistente Social 
trabalha em equipe multiprofissional com a rede e com a família. 
Conclui-se que a atuação do Assistente Social no CAPS AD é permeada 
de desafios que o profissional encontra junto a equipe multiprofissional 
para a construção de respostas na intervenção com usuários de álcool e 
outras drogas e familiares. 

 
Palavras-chave: Assistente Social; Álcool e outras Drogas; Política 

Pública. 

 

ABSTRACT 
The research sought to understand the importance of Social Work in 
CAPS AD with users of alcohol and other drugs in situations involved with 
the social issue, being a public policy institution that offers assistance 
services for chemical dependents and/or with mental disorders. This 
work was developed through bibliographic research and field research, 
being qualitative with a descriptive and exploratory character, whose 
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aim is to take advantage of as much knowledge as possible in proximity 
to the theme. It was obtained as a result that during the treatment of 
the user, the Social Worker works in a multiprofessional team with the 
network and with the family. It is concluded that the role of the Social 
Worker in CAPS AD is permeated by challenges that the professional 
finds with the multidisciplinary team to build responses in the 
intervention with alcohol and drug users and their families. 

 
Keywords: Social Worker; Alcohol and drugs; Public Policy. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Política Pública sobre Drogas brasileira é recente e sua implementação perpassa por 

desafios e avanços tanto no campo profissional quanto no campo contextualizado do usuário A 

presente pesquisa tem como objetivo geral: Entender o trabalho do Assistente Social no CAPS 

AD. Os objetivos específicos: Conhecer o que define a Política sobre Drogas; compreender como 

funciona o CAPS AD; analisar o que define a atuação do Assistente Social no trabalho com os 

usuários de álcool e outras drogas; compreender a prática do Assistente Social no CAPS AD 

incluindo família e sociedade. Para entender o processo se faz necessário pincelar a 

historicidade das substâncias psicoativas e da identificação dos usuários e sua relação familiar 

e social, logo, o CAPS AD foi implantado como parte de movimento social, encabeçado por 

trabalhadores de saúde mental. O CAPS AD trata-se de uma instituição que faz parte do campo 

de Política sobre Drogas para atender a demanda de dependentes químicos com transtornos 

mentais. 

A metodologia da presente pesquisa foi desenvolvida através de estudos bibliográficos 

e da pesquisa de campo de caráter exploratório, visando adquirir o máximo de conhecimento 

possível. A pesquisa é relevante para toda a sociedade, pois tem cunho cientifico, informativo 

e se classifica como qualitativa. O campo de pesquisa constitui o CAPS AD do município de 

Parnaíba/PI, tendo como sujeitos duas Assistentes Sociais da instituição. 

O presente trabalho está dividido em quatro capítulos, o primeiro traz as Drogas e sua 

relação com a Questão Social; no segundo capítulo as Políticas Públicas sobre Drogas; já no 

terceiro capítulo a atuação do Assistente Social no CAPS AD; e por fim, no quarto capítulo a 

apresentação dos dados coletados através de pesquisa de campo, sobre a atuação do Assistente 

Social no CAPS AD de Parnaíba/ Piauí. 
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A dependência de álcool e outras drogas caracteriza-se em uma problemática cuja 

resposta é a Política sobre Drogas onde se encontra como instituição para tratamento, o CAPS 

AD. Nesse contexto, o Assistente Social trabalha com o dependente químico, a família e a rede, 

para atender seus direitos. Vale destacar que o CAPS AD, do município de Parnaíba, Piauí, 

historicamente foi ampliado para CAPS AD III que passou a funcionar além da semana, incluindo 

fim de semana e feriados para melhor atender os usuários. 

 

2 DROGAS E SUA RELAÇÃO COM A QUESTÃO SOCIAL 

 

Falar sobre drogas significa falar de sua historicidade que se instaurou em diversos 

termos para se referir às drogas. Juana (1986) utiliza o termo “drogas tóxicas”, Santana (2007) 

estabelece o famoso termo “drogas”, o Ministério da Saúde (2012) usa o “álcool e outras 

drogas”, Araújo (2016) considera “drogas psicotrópicas”, a Coordenadoria de Enfrentamento às 

Drogas (2016) denomina “substâncias psicoativas (SPA)”. 

Hess, Almeida e Moraes (2012) utilizam a expressão “dependente químico” para se 

referir a indivíduo dependente de álcool e outras substâncias, já Tuon (2011) traz o termo usado 

pela Organização Mundial da Saúde (2004) “farmacodependência” conceituada em fármaco 

servindo para remédio e veneno e farmacodependência para dependência de drogas. 

Na contemporaneidade o consumo de drogas surtiu como um problema alarmante para 

a sociedade, para tanto, criaram-se leis proibicionistas de alguns tipos de drogas consideradas 

como ilícitas e legitimadas outras as consideradas lícitas. Todavia, a proibição não gerou o efeito 

esperado fortalecendo a produção e o comércio das substâncias (DROGAS, 2016). 

CENDROGAS (Coordenadoria de Enfrentamento à Drogas) classifica o grau de consumo 

das substâncias psicoativas sendo: uso, abuso e dependência. Uso é definido como consumo 

ocasional ou recreativo; abuso é designado como uso nocivo causando danos físico e/ou 

mental; dependência expressa-se em uso impulsivo e repetitivo para obter prazer, podendo 

gerar transtornos. Releva-se no campo econômico o lucro por meio do tráfico de drogas oculto, 

gerando ampla circulação e variedade de drogas bem como o aumento numérico de usuários. 

O uso abusivo de drogas, torna-as mercadoria e gera lucro ao sistema capitalista. 

 Assim, Petersen (2017) explana que dependência química recebe impulso do 

capitalismo. A questão social surge a partir da exploração e da desigualdade consequências do 
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sistema capitalista afetando os trabalhadores. As expressões da questão social impulsionam o 

uso de drogas para aliviar as tensões, pois caracterizam a vida de indivíduos cujos problemas 

sociais os levam ao estado de vulnerabilidade social. Cabe ao Estado a articulação de políticas 

públicas de saúde voltadas para as ações coletivas entre estado brasileiro em níveis federal, 

estadual e municipal, onde se garanta os direitos sociais no condicionamento de normas e 

valores que influenciam na conduta das pessoas em todas as suas dimensões como promoção, 

proteção e recuperação conforme prevê a Constituição Federal de 1988. 

 

3 POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS 

 

Ao falar-se em Políticas Públicas sobe Drogas devesse inicialmente tentar entender mais 

sobre a problemática do uso frequente de substâncias psicoativas, esse uso aumentou no 

decorrer do tempo fazendo com que as autoridades governamentais, buscasse desenvolver 

Políticas Públicas para o enfrentamento ao uso de substancias psicoativas. 

Atualmente tanto o Governo Federal considerado setor público, em parceria com o 

setor privado vem desenvolvendo esforços “para implantar uma rede pública de serviços de 

assistência à saúde mental, tratamento do alcoolismo e outras dependências de drogas” 

(AGENCIA BRASILEIRA, 2004, p. 4), tendo como objetivo oferecer às pessoas com transtornos 

mentais e/ou dependentes químicos, tratamento adequado para sua recuperação e sua 

reinserção na sociedade produtiva. 

Logo em seguida o Sistema Nacional de Políticas Públicas Sobre Drogas - SISNAD, é 

regulamentado pelo Decreto n° 5.912, de 27 de setembro de 2006, apresentando dentre outros 

os seguintes objetivos: Contribuir para a inclusão do cidadão, tornando-o menos vulnerável a 

assumir comportamentos de risco para o uso indevido de drogas, trafico e outros 

comportamentos relacionados; Promover a integração entre as políticas de prevenção do uso 

indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; Promover políticas 

públicas setoriais dos órgãos do poder executivo da União, Distrito Federal, Estados e 

Municípios (BRASIL, 2006, on-line). 

Em se tratando da Política de Saúde obteve-se um grande salto através da Reforma 

Psiquiátrica pois trouxe diretrizes básicas para o Sistema Único de Saúde. A Reforma 
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Psiquiátrica consistiu desde atendimentos humanitários até as estruturas de oferta de serviços 

que visam a aproximação com a realidade dos pacientes. 

No dia 11 de abril, foi assinado o Decreto n° 9.761/2019, aprovando a Nova Política 

Nacional sobre Drogas – PNAD e revogando inteiramente o Decreto n° 4.345, de 26 de agosto 

de 2002. A nova política passa a ser desenvolvida em conjunto pelos ministérios da Cidadania, 

da Saúde, da Justiça e Segurança Pública, dos Direitos Humanos, da Família e da Mulher. 

A PNAD visa alcançar estratégias como a promoção a saúde, reinserção na sociedade e 

no mercado de trabalho, acolhimento, tratamento, apoio, dentre outras estratégias. Estratégias 

como levar a informação a toda população são de fundamental importância, pois todos devem 

estar cientes da realidade da problemática que é o uso de substâncias psicoativas. Entender as 

causas e consequências são fatores que permitem que a sociedade reflita sobre a referida 

temática, tornando possível através dessa compreensão ter-se uma sociedade que veja os 

dependentes químicos como sujeitos que tem o direito de se recuperar e se reinserir no meio 

social e no mercado de trabalho, pois são sujeitos de direitos. 

E falando em saúde, os tratamentos e acompanhamentos dos usuários de drogas, são 

realizados pelo CAPS AD – Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas, onde são 

ofertados atendimentos aos usuários de álcool e outras drogas, tendo como principais objetivos 

visar o estabelecimento e fortalecimento de um trabalho em rede multiprofissional, para 

proporcionar o acesso aos serviços facilitando a participação do usuário no tratamento e a 

criação de serviços de atenção diária. 

 

4 TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS AD 

 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), oferecem um atendimento multiprofissional 

que, segundo Ministério da Saúde (2015), reúne profissionais como médicos psiquiatras, 

psicólogos, entre outros profissionais, dentre eles o Assistente Social, o qual será abordado com 

destaque neste artigo e sua atuação no Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e outras Drogas 

(CAPS-AD).  

O primeiro CAPS do Brasil foi criado em 1987, na cidade de São Paulo e, em 1989 foram 

criados, em Santos, os Núcleos de Atendimento Psicossocial- NAPS, com atenção 24hs, 

posteriormente denominados de CAPS III. Nos anos que se seguiram, os CAPS foram 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9761.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4345.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4345.htm
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implementados em vários municípios do país e consolidaram-se como dispositivos estratégicos 

para a superação do modelo asilar no contexto da reforma psiquiátrica, através de um 

movimento feito por trabalhadores da saúde mental, no qual denunciaram maus tratos e 

irregularidades ocorridas nas instituições que eram responsáveis pelo tratamento das pessoas 

com transtorno mental (SAÚDE, 2015). 

Baseado nessa linha de dispositivos estratégicos o Ministério da Saúde (2005) dispõe da 

Lei nº 10.216/01 em seus artigos: 

 

Art. 1º Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que 
trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, 
cor, sexo, orientação sexual, religião, política, nacionalidade, idade, família, recursos 
econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou 
qualquer outra. 
 Art. 2° Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus 
familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados 
no parágrafo único deste artigo. Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de 
transtorno mental: 
 I - Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas 
necessidades;  
II - Ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua 
saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na 
comunidade;  
III - Ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração. 

 

Respaldado nesta perspectiva de ação e de inserção surge a criação de um novo lugar 

social para as pessoas com a experiência de sofrimento, decorrentes de transtornos mentais, 

incluindo aqueles por dependência de álcool e outras drogas. A Portaria do Ministério da Saúde 

nº 224/92 estabeleceu diretrizes e normas da assistência em saúde mental, regulamentando 

novos serviços, dentre eles os CAPS. 

As práticas dos CAPS são realizadas em ambiente de “portas abertas”, acolhedor e 

inserido nos territórios das cidades e dos bairros. Segundo Teixeira (2015, on-line) “O CAPS veio 

para modernizar os atendimentos a saúde mental, oferecendo acolhimentos, 

encaminhamentos, atividades individuais, grupais e com familiares”. 

É nessa perspectiva que o Assistente Social tem nos CAPS AD, um olhar voltado para as 

diversas expressões da questão social, considerando o preconceito, estigma e vulnerabilidade 

em que as pessoas com transtorno mental vivenciam. E dentro desse campo está ancorada nos 

princípios do seu Código de Ética Profissional e dos Parâmetros de Atuação na Política de Saúde 

(CFESS, 2010, p. 2). 
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Para o profissional de Serviço Social a discussão deste tema torna-se um importante 

instrumento de abertura de horizontes sobre essa problemática, visto que, a exclusão e os 

problemas oriundos desta dependência proporcionam inúmeros fatores que podem levar a 

consequências sociais que afetam pessoas além daqueles indivíduos afetados pelo próprio 

vício. Teixeira (2015) mostra que interposto por razões diversas sejam fatores culturais, 

religiosos, econômicos e políticos, entre outros, leva o usuário a prática de consumir 

substâncias que proporcionam ao prazer e satisfação descomedidos, podendo gerar ao 

indivíduo uma dependência com efeitos psicoativos de uma maneira desenfreada, passando de 

um uso prazeroso a alterações na percepção, no humor e no sentimento que se transfigure 

numa dependência física e psicológica do indivíduo com as substâncias. 

Compreender como o Serviço Social contribui para o atendimento das demandas do 

CAPS AD, na constante busca pela solução da problemática causada por álcool e outras drogas, 

e consequentemente possibilitar a reinserção social desses usuários e suas famílias, para tanto, 

o Assistente Social busca estar vinculado aos mesmos na oportunidade de alcançar através do 

estudo social, conhecimento da realidade enfrentada pelos usuários junto a sua família. 

  

A família é uma organização social de fundamental importância para o ser humano, as 
primeiras relações sociais começam e se estabelecem na base familiar, onde se 
constrói os primeiros conceitos pessoais e sociais que podem ou não serem 
confrontados com o passar do tempo (LOSACCO, 2010, p. 64). 

  

Tendo a família como base fundamental para o tratamento do dependente químico, 

cabendo a ela mudanças no contexto familiar que irá interferir em sua dinâmica, uma vez que 

perpassa por conflitos, violência, exclusão social e várias outras expressões da questão social. E 

aqui cabe ao Assistente Social, junto a equipe profissional, trabalhar na manutenção dos 

vínculos familiares. 

 

5 ANÁLISE DE DADOS 

 

As três autoras deste presente artigo realizaram pesquisa de campo no mês de março 

de 2022 de forma agendada com duas Assistente Sociais que trabalham no CAPS AD III do 

Município de Parnaíba/PI.  
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De acordo com Gonçalves (2001, p. 67) “A pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que 

pretende buscar a informação diretamente com a população pesquisada. Ela exige do 

pesquisador um encontro mais direto”. A pesquisa é relevante para toda a sociedade, pois tem 

cunho cientifico, informativo e se classifica como qualitativa. Segundo Silva e Menezes (2005, 

p. 20) “consiste em uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido 

em números”. 

Ao se falar do CAPS AD, buscou -se um pouco de sua historicidade em Parnaíba/PI que 

teve o início em 2005. O CAPS foi implementado como CAPS AD e em 2012 houve uma 

ampliação do CAPS AD para o CAPS AD III, ou seja, a partir de então passou a contar com 12 

leitos de acolhimentos noturnos, com funcionamento de 24 horas aos domingos e feriados com 

seguimentos de critérios clínicos para o atendimento de desintoxicação, ação de âmbito 

regional pois atende a região da planície litorânea piauiense composta por 11 municípios. 

Através da pesquisa de forma qualitativa realizadas junto pelas autoras às Assistentes 

Sociais, nos permitiu analisar a prática profissional nos seguintes aspectos: o papel da família 

no tratamento do usuário, políticas públicas em combate ao consumo de substâncias 

psicoativas, encaminhamentos para rede socioassistencial e atuação do Assistente Social 

durante a pandemia de COVID-19. As entrevistas foram realizadas com duas Assistentes Sociais 

que por questões éticas serão tratadas como Profissional A e Profissional B. 

Na primeira questão buscou-se entender o papel da família quando é identificado um 

membro como dependente de drogas, tendo como resposta: 

 

A gente tem que dar o suporte a família. Esse suporte é muito importante nesse 
momento porque a família está passando por esse sofrimento. Então o Serviço Social 
orienta essa família. É muito importante o papel da família nesse processo de 
tratamento, não é só a pessoa que tem a dependência química, mas principalmente a 
família porque ela está mais próxima do usuário. (...) Então os outros serviços 
identificando o problema eles encaminham a família pra cá, pra trazer a pessoa que 
tem a dependência química pra ser acompanhada. (…) É importante a gente entender 
qual a percepção que a família tem daquele problema daquele usuário (PROFISSIONAL 
B). 

 

Entende-se que o papel da família é apoiar e acompanhar o sujeito durante o 

tratamento no CAPS AD III e o/a Assistente Social acompanha não só o usuário, mas também a 

família.  
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A família é fundamental para o sucesso do tratamento da dependência química. O 
suporte maior deve vir da família. A família deve ajuda-lo estabelecendo com o 
dependente regras que ajudem a afastá-lo da recaída. A família é pouco informada 
sobre a questão das drogas. A pouca informação geralmente é distorcida e 
sensacionalista (DROGAS, 2016). 

 

Ao se falar em Políticas Públicas é questionado ao profissional do Serviço Social qual ou 

quais políticas públicas voltadas ao combate do consumo de substâncias psicoativas existem 

em Parnaíba PI. 

 

De média complexidade pela prefeitura CAPS AD, Santa Casa, SAMU em situações de 
crises, HEDA urgência e emergência, Instituto Dr. Abreu é privado, mas que também é 
conveniado com o SUS, e as comunidades terapêuticas que são filantrópicas 
(PROFISSIONAL A). 

 

Observou-se que as políticas públicas existentes são de fundamental importância para 

toda a sociedade, principalmente para os usuários de substâncias psicoativas e suas famílias, 

porém, deve-se compreender que embora haja políticas públicas voltadas ao enfrentamento e 

ao tratamento dos usuários de álcool e outras drogas, ainda é necessário a ampliação dos 

equipamentos e dos leitos para internações em função do grande número de usuários, 

apontados pelas pesquisas.  

Logo em seguida é questionado de que forma os usuários dos serviços são assistidos, se 

é realizado encaminhamentos para a rede socioassistencial. 

 

Na rede de atenção psicossocial o usuário passa pelo primeiro atendimento, 
acolhimento inicial, posteriormente é agendado para as demais especialidades onde 
ele será acompanhado pelo atendimento social, Psicólogo, Enfermagem, consulta com 
o médico clínico, Psiquiatra, dependendo da situação em que o usuário se encontra, 
existem outros métodos onde ele será assistido na rede socioassistencial. Sim, é feito 
os encaminhamentos para as demais instituições: CRAS, CREAS, Hospital Santa Casa, 
Centro POP e para vários outros setores dependendo da demanda em que se enquadra 
o usuário (PROFISSIONAL A). 

 

Observa-se que há todo um trabalho em equipe no qual os usuários atendidos passam 

primeiramente pelo acolhimento, o qual é um dos primeiros instrumentos utilizado visando 

deixar o usuário dos serviços à vontade, é perceptível que os encaminhamentos são realizados 

de acordo com a necessidade da demanda atendida. 
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Outro ponto questionado ao Profissional B foi a sua atuação durante a pandemia, visto 

que este tema seja novo ao qual buscou nova maneira de trabalhar durante a epidemia global 

COVID 19. 

 

Na pandemia de 2020 os CAPS continuaram, embora alguns com algumas restrições 
como por exemplo o agendamento para não ter aglomerações, uso de máscaras. 
Fomos nos organizando em equipes mínimas trabalhando as demandas mais urgentes, 
atendimentos individuais, consultas mesmo, algo mais restritos mesmo, só 
acolhimento, consulta e entrega de medicamentos. As visitas foram canceladas 
(Profissional B). 

 

Em 11 de fevereiro de 2020 surgiu o novo Corona Vírus, responsável por causar a doença 

COVID-19. Com essa epidemia surgiram o aumento da ansiedade, depressão, suicídio ou 

mesmo afloraram as já existentes como por exemplo ao consumo excessivo de álcool e outras 

drogas. 

 

Na metodologia de trabalho com grupos e famílias o espaço de acolhimento é 
fundamental, não há acolhimento sem que o sujeito possa ser compreendido no 
emaranhado de suas relações sociais. [...]. Um espaço de escuta e um espaço de fala 
será propiciado e construído numa relação de horizontalidade na qual é imprescindível 
o diálogo, o respeito às singularidades e a valorização dos projetos de vida das pessoas 
(FERNANDES, 2006, p. 147). 

 

Logo em seguida observa-se que o trabalho em rede é realizado de acordo com as 

necessidades dos usuários. Espera-se que a rede de atenção aos usuários de álcool e outras 

drogas, ofereça uma assistência extra-hospitalar, acolhedora, integral, efetiva, resolutiva, 

pensada e articulada, que evite a cronificação e o isolamento dos usuários e que aconteça junto 

aos serviços da Atenção Básica em Saúde (RONZANI & MOTA, 2011). O que se espera é que o 

trabalho em rede seja realizado de forma eficaz, visando sempre o melhor atendimento para 

os usuários, viabilizando os seus direitos em quanto sujeitos de direitos. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

A dependência química é histórica e pode vir a causar transtorno mental. Tudo começa 

ao experimentar a droga por diversos motivos, inclusive usado por indivíduos em situações de 

enfrentamento de expressões da questão social. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it
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O presente trabalho buscou a compreensão acerca da atuação do Assistente Social 

dentro do CAPS AD Parnaíba/PI com a criação de vínculos com os usuários e seus familiares, 

possibilitando alcançar autonomia aos mesmos com o enfrentamento das problemáticas que o 

uso desenfreado das substâncias químicas possa causar não somente ao dependente como aos 

que convivem com essas mazelas. O trabalho minucioso do Assistente Social através de sua 

investigação procura analisar a realidade vivida pelo dependente químico e estabelecer novos 

moldes de atuação nesse campo. 

Ao se questionar como se desenvolve o trabalho do Assistente Social no CAPS AD, foi de 

fundamental importância compreender as Políticas Públicas voltadas para os usuários de 

substâncias psicoativas “drogas” as mesmas se aplicavam através dos atendimentos no CAPS 

AD III, entre toda a rede socioassistencial e através de parcerias não governamentais. Onde 

também foi perceptível que embora se tenha políticas públicas ativas, ainda falta muito para 

que a realidade dos atendimentos e acompanhamentos dos usuários de drogas se concretizem. 

Permitindo entender que o trabalho do Assistente Social no CAPS AD III é de fundamental 

importância. 

Como objetivo de pesquisa pressuponha a atuação do Assistente Social no CAPS AD III, 

foi necessário compreendê-la através de autores e Assistentes Sociais entrevistadas. Com as 

respostas obtidas ficou assegurada que a atuação do Assistente Social no CAPS AD III é histórica, 

atualmente planejando e executando estratégias através de orientações e encaminhamentos 

prevendo a prática da cidadania pelos usuários, articulação multiprofissional e com a rede 

socioassistencial no processo de tratamento, inclusão do usuário e reinserção social. 

Assim, foi explanado o trabalho do Assistente Social no CAPS AD, contudo, o CAPS AD 

do município de Parnaíba/PI, foi ampliado para CAPS AD III onde acolhe o dependente químico 

não só durante a semana, mas também no fim de semana e em feriados. 

Durante a elaboração desse artigo percebeu-se a escassez de bibliografia, para tanto, 

sugere-se a contínua produção de conhecimento sobre atuação do Assistente Social com 

usuários de álcool e outras drogas. 
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