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INTRODUÇÃO: A dependência de álcool e outras drogas é um importante tema 
a ser discutido pela sociedade. O consumo de substâncias psicoativas está muito 
relacionado à violência, de modo que os dependentes químicos se tornam mais 
vulneráveis às consequências dessa prática. OBJETIVO: Analisar a prevalência 
da exposição à violência dentre dependentes químicos que foram atendidos em 
CAPS AD, por meio do estudo das causas de seus óbitos. METODOLOGIA: O 
estudo foi realizado com portuários de 38 pacientes que eram acompanhados 
em CAPS AD e que foram a óbito entre 2003-2017, sendo 37 do sexo masculino 
e 1 do sexo feminino. Foram estudados dados de prevalência por causas e idade 
do óbito. RESULTADOS: Dentre os 38 pacientes, 12 foram envolvidos em morte 
por causas violentas, 10 tiveram causa ignorada (não foi comunicado o motivo 
do óbito ao CAPS), 6 por complicações de cirrose hepática, 1 por linfoma. Dentre 
os óbitos por causas violentas, foi observada a prevalência de suicídios (4 casos, 
sendo 3 deles por meio de enforcamento e outro por arma de fogo), além de 
assassinato, acidente de trânsito e afogamento. Além disso, foi constatada maior 
prevalência das mortes entre a segunda e quarta décadas de vida, 
principalmente entre as mortes por causas violentas, que eram mais precoces. 
CONCLUSÃO: O estudo constatou, portanto, que um terço dos pacientes foram 
mortos por causas violentas. Tal achado corrobora com a associação do 
comportamento de vulnerabilidade à violência entre os pacientes portadores de 
dependência química. 
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