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INTRODUÇÃO: O CAPS AD é um serviço de saúde especializado em atender 
os dependentes químicos na capital, dentro das diretrizes do Ministério da 
Saúde. Oferece atendimento diário a esses pacientes com o planejamento 
terapêutico individualizado, ficando registrados nos prontuários. Essas 
informações podem nos oferecer subsídios científicos importantes. OBJETIVO: 
Realizar um estudo epidemiológico por meio das informações coletadas de 
prontuários de pacientes acompanhados no CAPS AD e que foram a óbito, de 
modo a associar a prevalência de achados cientificamente importantes dentre os 
dependentes químicos, que pudessem sugerir padrões. METODOLOGIA: O 
estudo foi realizado com os prontuários de 38 pacientes que eram 
acompanhados no CAPS AD e que foram a óbito entre os anos de 2003-2017. 
Foi analisada a prevalência por sexo, idade e comorbidades. RESULTADOS: 
Dentre os 38 pacientes, 37 eram do sexo masculino e 1 do feminino.Com relação 
as comorbidades foi constatada a presença de hepatite C (3 casos), VDRL (2 
casos). Além disso, foi constatada maior prevalência das mortes entre a segunda 
e a quarta décadas de vida. CONCLUSÃO: Sobre a prevalência do sexo 
masculino, a equipe que trabalha no local referiu que as mulheres normalmente 
aderem menos ao tratamento (observa-se um comportamento de inibição das 
mulheres que participam dos grupos terapêuticos). Isso pode ser justificado pelo 
fato de que as conjunturas da sociedade determinam que os homens podem 
assumir o uso e a dependência de drogas sem maiores julgamentos. Além disso, 
também comprovam que os homens são mais vulneráveis à dependência 
química. Nas comorbidades, a Hepatite C estava mais relacionada aos pacientes 
que utilizavam drogas injetáveis, a sífilis pode estar relacionada aos 
comportamentos sexuais de risco associados ao uso de drogas. A idade entre a 
segunda e a quarta décadas de vida demonstra uma expectativa de vida menor 
do que os parâmetros da população não exposta. 
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