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RESUMO: Esta pesquisa tem por objetivo específico, investigar  se o consumo da bebida alcoólica entre os 
dependentes químicos, foi "a porta de entrada" para o uso de outras drogas psicoativas. Os objetivos gerais 
visam integrar conhecimentos atinentes à temática proposta, as quais ofereçam respaldo teórico para os 
dados que se pretende obter, por meio de  revisões bibliográficas. Para realização desta pesquisa de 
campo, pretende-se requerera autorização do Comitê Permanente de Ética em Pesquisa do Cesumar, 
almeja-se, explicar ao responsável pela instituição eleita, e a todos os participantes da pesquisa, todos os 
aspectos acerca da mesma, expondo seus objetivos. Intenciona-se pedir autorização da instituição na qual 
será realizada a pesquisa, por meio de declaração de autorização, e aos participantes, por meio do termo 
de consentimento. Pretende-se através da coleta de dados, obterem informações comprobatórias, utilizando 
o método estatístico de amostragem por meio de questionário quantitativo fechado (Anexo “A”) contendo 14 
perguntas. Este questionário será aplicado em 30 (trinta)  indivíduos que façam uso de outra droga 
psicoativa, além do álcool, partícipes do grupo de apoio para dependentes químicos Após coleta e análise 
dos dados almejam-se demonstrá-los por meio de tabelas. Espera-se analisar se o consumo da bebida 
alcoólica foi "a porta de entrada" para o uso de outras drogas. 
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