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Resumo
O consumo de drogas no Brasil obteve um crescimento significativo nos últimos anos, tornandose um grave problema de saúde pública, atingindo os adolescentes e adultos jovens. Esta pesquisa
objetivou analisar e identificar as comorbidades que acometeram os usuários de drogas como
álcool, tabaco, cocaína e crack que realizaram tratamento na Comunidade Terapêutica ABISAI;
trata-se de uma pesquisa com base em análise de documentos, caracterizando uma pesquisa
documental, onde foram analisados 40 prontuários no período de 2014 a 2015, e identificado as
principais comorbidades que acometeram os usuários de drogas lícitas e ilícitas. Os resultados
apontaram que 5 internos (12,5%) eram hipertensos, 2 (5%) problemas gástricos como ulcera e
gastrite, 2 (5%) diabetes, 1 (2,5%) HIV, 1 (2,5%) hepatite B 1 (2,5%) carcinoma, 28 (70%) os
resultados apontaram que, 38 (95%), com transtornos mentais, 7 (17,5%) síndrome de
dependência da cocaína, 6 (15%) transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de
múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas, 4 (10%) depressão. Assim, considerase que a finalidade da pesquisa é conscientizar a população sobre as comorbidades em usuários
de drogas lícitas e ilícitas, auxiliando os acadêmicos e profissionais de saúde frente a essa situação
problemática, alertando sobre a importância de trabalhos preventivos e educativos com a
sociedade.
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