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Objetivo: Essa pesquisa objetivou conhecer as dificuldades encontradas por
jovens/adultas internas em uma Comunidade Terapêutica, bem como descrever os
fatores do dia-a-dia e as vivências que dificultam e/ou facilitam a manutenção da
abstinência, além de conhecer a percepção de cada uma como dependente e residente
da Comunidade Terapêutica. Metodologia: Este trabalho trata-se de uma pesquisa
qualitativa, descritiva, realizada com 6 internas na faixa etária de 22 a 41 anos de idade
e internas em um período de doze dias a seis meses. Os dados foram coletados a partir
de uma entrevista semi-estruturada abordando questões como história de consumo,
estratégias de enfrentamento, manutenção da abstinência, bem como questões sobre a
vivência nesta comunidade Resultados: Assim este trabalho apontou o início do
consumo de drogas principalmente na adolescência, tendo como alguns dos motivos à
aproximação e fácil acesso à droga, curiosidade e envolvimento com usuários e/ou
traficantes. A oração, força dada pelos próximos, trabalhos manuais, ocupações,
disciplina, leitura, amor a família e a convivência são apontados pelas entrevistadas
como facilitadores da manutenção da abstinência. Como dificuldades elas relataram
falta de paciência, a convivência entre as internas e características delas mesmas como
se sentir forte. Em relação a percepção como dependentes foi apontado o
comportamento de roubar, o fato de não conseguirem ficar sem consumir, e nem
ficarem longe das pessoas que concediam as drogas, a recaída, o aval do médico, o fato
de fazer mal a quem gosta. Quanto à percepção como residentes da Colônia as mesmas
relataram que se sentem bem, felizes, dóceis, além de estarem passando por
dificuldades e uma fase de aprendizagem. Conclusão: Conclui-se que os jovens são
vítimas das drogas devido à vulnerabilidade, fase de transição em que se encontram
buscando reconhecimento pessoal e social, as comunidades terapêuticas são um
suporte para este público alvo, no entanto as  políticas públicas devem ser uma
realidade concreta em relação a esta problemática. 
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