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Resumo

Barros GM. Influências do uso de drogas na dinâmica familiar a partir da perspectiva
da família. 129p. Dissertação (Mestrado). São Paulo: Universidade Federal de São
Paulo; 2021.

Introdução: O consumo de substâncias por pessoas em situação de rua, poliusuários
e usuários de crack se configura como condição crônica resultante de danos que
afetam o dependente de drogas e sua família. O cuidado no âmbito da dependência
de drogas deve considerar todo sistema familiar, para tanto se faz necessário ampliar
a compreensão das condições atenuantes dos tipos de consumo, das características
de familiares e usuários, além da influência do consumo na dinâmica familiar.
Objetivo: Avaliar as características de famílias e usuários de substâncias psicoativas
e a influência do consumo na família a partir da perspectiva de familiares que
buscaram apoio no Programa Recomeço Família, em São Paulo, Brasil. Método:
Estudo secundário, de 5.201 prontuários de familiares assistidos no Programa
Recomeço Família, em São Paulo, Brasil. Os dados coletados foram referentes às
informações sociodemográficas e às percepções do familiar quanto à influência do
consumo na família, além de questões sobre tratamento e cuidado familiar. Foi feita
análise exploratória por meio do Statistical Package for the Social Science e do teste
do qui-quadrado, para medir a associação entre as variáveis e testar a significância.
Resultados: Foram organizados três artigos, sendo um sobre familiares de usuários
em situação de rua; outro acerca de familiares de usuários de múltiplas drogas e um
último sobre consumo de cocaína aspirada e crack relacionado à violência doméstica.
No primeiro artigo, 40,9% eram pais ou responsáveis, a maioria do sexo feminino;
5,4% da amostra estava em situação de rua, dos quais 29,4% eram do sexo feminino,
a maioria era jovem, vivia sem companheiro, com baixo nível de escolaridade e usava
predominantemente crack. Os familiares sentiam pena, angústia, “dor na alma” e
vergonha. No segundo artigo, sobre familiares de usuários de múltiplas drogas, 42,1%
eram pais ou responsáveis e 62,7% dos pais e 52,5% das mães sofreram violência
deferida pelo ente usuário, além de ter dado mais dinheiro para o consumo de drogas
do seu ente. Segundo dados do terceiro artigo, 52,7% dos familiares relataram que o
usuário de crack cometeu furto no lar; 46,4% dos familiares expôs que o parente
ix

usuário de crack agrediu fisicamente algum familiar. Inalar cocaína foi associado à
ameaça intrafamiliar. Conclusão: Os familiares de usuários em situação de rua e de
poliusuários lidam com maior sofrimento e tensão familiar, e o uso de cocaína foi
associado à violência doméstica.
Descritores: Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias; Saúde Mental; Família;
Violência Doméstica; Dependência Mimética.
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Abstract

Barros GM. Influence of drug use on family dynamics from the family perspective.
129p. Dissertação (Mestrado). São Paulo: Universidade Federal de São Paulo; 2021.
Introduction: The consumption of substances by homeless people, polyusers and
crack users is configured as a chronic condition resulting from damage that affects the
drug dependent and his family. Care in the field of drug addiction must consider the
entire family system, so it is necessary to expand the understanding of the mitigating
conditions of the types of consumption, the characteristics of family members and
users, as well as the influence of consumption on family dynamics. Objective: To
evaluate the characteristics of families and users of psychoactive substances and the
influence of consumption in the family, from the perspective of family members who
sought support in the Recomeço Família Program, in São Paulo, Brazil. Method:
Secondary study, of 5,201 medical records of family members supported by the
Recomeço Família Program, in São Paulo, Brazil. Data collected concerned
sociodemographic information and family members' perceptions of the influence of
drug use on the family, as well as questions about treatment and family care.
Exploratory analysis was performed using the Statistical Package for the Social
Sciences and the chi-square test, to measure the association between variables and
the significance of the test. Results: Three articles were organized, one on family
members of street users, another on family members of multiple drug users, and a last
one on aspirin and crack cocaine use related to domestic violence. In the first article,
40.9% were parents or guardians, mostly women; 5.4% of the sample were homeless,
of which 29.4% were women, most were young, living without a partner, with low
educational attainment, and predominantly using crack. Family members felt pity,
anguish, "pain in the soul" and shame. In the second article, about family members of
multiple drug users, 42.1% were parents or caregivers, and 62.7% of fathers and
52.5% of mothers had suffered from delayed violence by their drug-using family
member, and also gave more money for their family member's drug use. According to
data from the third article, 52.7% of family members reported that the crack user
committed theft at home; 46.4% of family members exposed that the crack-using
relative physically assaulted some family member. Cocaine inhalation was associated
xi

with intrafamilial threat. Conclusion: Family members of homeless users and polyusers deal with greater suffering and family tension. In addition, cocaine use was
associated with domestic violence.

Descriptors: Substance Use Disorders; Mental Health; Family; Domestic Violence;
Mimetic Dependence.
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1

TRAJETÓRIA PESSOAL

A minha trajetória profissional se deu desde muito cedo. Ainda que em
circunstância inadequada, quando criança, vendia bolo e sorvete para ajudar no
sustento da família. Tal vivência imprimiu o senso de responsabilidade, ética e
destreza para o trabalho que formou o profissional que sou atualmente.
Evidentemente não estou sugerindo que o trabalho infantil seja a solução para
cidadania, mas não posso desconsiderar que essa vivência serviu para moldar minha
conduta. Na minha adolescência, estudei no Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI), onde ligado a uma empresa, atuei como aprendiz e, depois, me
profissionalizei trabalhando por cerca de uma década como programador de centro
de usinagem na área da metalúrgica.
Posteriormente, em 1998, iniciei o curso de Psicologia e, em 2003, comecei
atuar como psicólogo clínico, profissão que ainda exerço, conciliando com outras
modalidades. Em 2005, passei a atuar no Programa Ação Família e, em 2007, atuei
no Centro de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente (CEDECA), onde tive a
oportunidade de participar da Comissão de Enfrentamento à Violência, Abuso e
Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, na qual colabarei auxiliando na
elaboração do primeiro Plano Municipal de Enfrentamento à Violência, Abuso e
Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes.
Tive o primeiro contato com a área da dependência de drogas no consultório,
quando atendi uma jovem usuária de maconha. Ali, minhas inquietações sobre o
melhor tratamento e a necessidade de buscar estratégias terapêuticas fundamentadas
academicamente já começavam fazer parte das minhas investigações. Passados
alguns anos, fui convidado a fazer a gestão administrativa de um Centro de Atenção
Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), onde, pouco tempo depois, inclui no meu
escopo de funções a gestão técnica. No CAPS AD, minha gestão contemplou a
moradia assistida e o Projeto Centro Utilitário de Intervenção e Apoio aos Filhos de
Dependentes Químicos (CUIDA), no qual fazíamos o atendimento de filhos de
dependentes de drogas.
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A partir da experiência da gestão do CAPS AD, passei a aprofundar os estudos
na área, quando realizei a Especialização em Dependência Química na Unidade de
Pesquisa em Álcool e Drogas (Uniad) da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp). Posteriomente, trabalhei como assessor técnico da Coordenadoria de
Atenção às Drogas do município de São Paulo, bem como atuei como membro e
secretário executivo do Conselho Municipal de Política Públicas de Drogas e Álcool
de São Paulo e também como membro do Conselho Estadual de Políticas sobre
Drogas de São Paulo. Enquanto estive trabalhando na Coordenadoria de Atenção às
Drogas, contribuí para a implantação e a gestão de moradias assistidas e para a
gestão técnica do serviço de gerenciamento de casos.
Com o intuito de conhecer as várias interfaces e os modelos de tratamento na
área de consumo de drogas, trabalhei em comunidades terapêuticas, clínicas de
desintoxicação e hospitais psiquiátricos. Além disso, trabalhei na Unidade Recomeço
Helvétia, na cracolândia de São Paulo. Todos os serviços me possibilitaram aprender
sobre o consumo de substâncias psicoativas e suas problemáticas e adquirir
conhecimento ao proporcionar o atendimento de pacientes dependentes de drogas e
seus familiares.
Como na Unidade Recomeço Helvétia o foco do meu trabalho era o
atendimento dos familiares de usuários de drogas e como há muito tempo tinha o
interesse de estudar terapia sistêmica familiar, esse cenário se tornou um terreno fértil
para ingressar na Especialização de Intervenção e Prática Sistêmica com Família –
Terapia Familiar e de Casal na Escola Paulista de Enfermangem da Unifesp,
oportunidade em que consolidava as duas grandes áreas de conhecimento de meu
interesse: a dependência de drogas e o sistema famíliar, permitindo organizar meus
estudos e minha atuação profissional.
Também contribui para capítulos específicos sobre dependência química nos
livros Desafios no trabalho com família – da teoria à prática, com o capítulo “Família e
o desafio da dependência de drogas” e do livro CRATOD 15 Anos – Uma Proposta de
Cuidado ao Dependente Químico, com o capítulo “O programa recomeço família: a
importância do contato familiar e dos vínculos afetivos.”
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Atualmente, além de atuar na consultoria e na assessoria de empresas na área
de implantação de programas de prevenção ao uso indevido de drogas, também atuo
na gestão de serviço de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, no
qual o consumo de substâncias psicoativas pelas vítimas e pelos agressores é muito
presente.
Para aprofundar a minha capacitação científica, passei a compor o Grupo de
Pesquisa Família e Comunidade da Escola Paulista de Enfermangem da Unifesp,
experiência fundamental para meu posterior ingresso na pós-gradução, e consolidar
minha realização profissional, uma vez que considero este ser o início da minha
caminhada acadêmica, pois minha principal intenção é me dedicar à produção
científica.
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1

INTRODUÇÃO

O Relatório Mundial sobre Drogas, do Escritório das Nações Unidas sobre
Drogas e Crime, estimou que o uso de drogas na população entre 15 e 64 anos passou
de 250 milhões, em 2015, para 271 milhões de pessoas, em 2017, e declina para 269
milhões em 2018, contudo ainda mostrando um aumento de 8,4% entre os anos de
2015 e 2018, 1 enquanto os transtornos por uso de substâncias aumentaram 18,6%,
ou seja, passando de 29,5 milhões, em 2015, para 35 milhões de pessoas, em 2017,
e com esses índices sendo mantidos estáveis em 2018.

1-3

Uma das grandes

preocupações diante dessas estimativas é a de que os problemas relacionados ao
uso das substâncias ocasionam sofrimentos que não se restringem apenas às
pessoas acometidas pelos transtornos, mas também se estendem àquelas de sua
rede relacional, sobretudo aos familiares.
Frequentemente

a

clínica

da

dependência

de

drogas

se

encontra

complexificada pela comorbidade psiquiátrica altamente prevalente nessa população.
Pesquisa realizada nos Estados Unidos identificou que 7,9 milhões de adultos (39,1%)
apresentavam uma comorbidade, ou seja, o duplo diagnóstico, que se refere ao uso
de substâncias psicoativas concomitantemente com a presença de uma outra doença
psiquiátrica, dos quais 20% com problemas psiquiátricos severos desenvolvem
transtorno por uso indevido de drogas em algum momento de suas vidas, apenas
7,4% recebem tratamento para ambos os transtornos, e 55% não recebem tratamento.
3

Em estudo realizado no Brasil, no estado do Ceará, foram encontrados 80,4% com

transtorno mental não psicótico e 82,1% com depressão e elevado risco para o
suicídio, demonstrando altos índices de comorbidade psiquiátrica na população
usuária de substância psicoativa.
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Em outra pesquisa realizada no mesmo estado,

foram encontrados 24,4% com comorbidades psiquiátricas, 51,1% com dependência
de múltiplas drogas, com mais da metade apresentando epsódio depressivo e risco
de suicídio, 55,6% e 75,6%, respectivamente.
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Embora os estudos citados não

representem a população brasileira de usuários de substâncias, demonstram a
relevante relação entre uso de drogas e comorbidades psiquiátricas.
Ainda no Brasil, os dados do II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas
(Lenad), de 2012, indicam que 10,48% dos homens e 3,63% das mulheres
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apresentavam critérios para a dependência de álcool e 16% da população
apresentava uso nocivo da substância. O estudo também identificou que 9%
admitiram que o consumo de álcool afetou a família ou o relacionamento. As drogas
mais usadas na vida pela população adulta (exceto álcool e tabaco) foram
tranquilizantes (9,6%), maconha (6,8%), cocaína (3,8%), estimulantes (2,7%) e
solventes (2,2%). 6
Nas últimas décadas, diversos estudos foram desenvolvidos na população
brasileira. Em 2010, os dados do I Levantamento Nacional Sobre o Uso de Álcool,
Tabaco e Outras Drogas entre Universitários das 27 Capitais Brasileiras, revelaram
que quase a metade da população (48,7%) consumira algum tipo de substância
psicoativa (exceto álcool ou produtos do tabaco) ao menos uma vez na vida. Também
foi observado que 86,2% da população fazia uso de álcool e 46,7%, do tabaco. 7
O III Levantamento Nacional Sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira
(III LNUD), realizado em 2017, constatou que a experimentação das drogas ilícitas
ocorreu na idade mediana de 16,6 anos. O consumo de drogas ilícitas nos 12 meses
que antecederam a pesquisa foi constatado em 3,2% das pessoas de 12 a 65 anos. 8
Em relação à família, o Instituto Nacional de Políticas Públicas de Álcool e
Drogas (Inpad) realizou, pela primeira vez, o Levantamento Nacional de Famílias dos
Dependentes Químicos (Lenad Família) e identificou que 80% dos familiares que
acompanhavam o tratamento de seus entes dependentes de drogas eram mulheres,
das quais 46,2% eram as mães. Nessas famílias, 61,6% relataram ter outro familiar
usuário, dos quais 57,6% pertenciam à família nuclear. Em relação aos indivíduos
usuários de drogas acompanhados por essas famílias, 73% eram usuários de
múltiplas drogas, segundo relato de seus familiares. As famílias custearam 58% dos
tratamentos pagos. O problema financeiro, tanto pelo custeio do tratamento, quanto
pela não colaboração do dependente de drogas nas finanças de casa, ou mesmo
pelos furtos ou pagamentos ao tráfico, resultou na constatação de que as finanças
foram afetadas drasticamente em quase na metade dos familiares (45,4%). A
pesquisa também apontou que 47% dos familiares se sentiam prejudicados
socialmente devido ao problema, 29% afirmaram que estavam pessimistas quanto ao
futuro, 26% tinham sido vítimas de furto pelo familiar com dependência ou
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emprestaram valores que não foram restituídos, e 12% foram ameaçados pelo ente
usuário de drogas. 9
Embora a coleta deste estudo tenha se dado em período anterior à pandemia
que afetou o mundo em 2019, é importante observar que o coronavírus ofereceu
maior complexidade para o seu enfrentamento em famílias vulneráveis e acentuou as
desigualdades sociais.10 Além disso, os dependentes de drogas tiveram menos
assistência de saúde durante o período pandêmico. Devido ao consumo de drogas o
usuário tem uma condição clinicamente vulnerável com relação às complicações do
quadro de COVID-19, uma vez que possuem doenças pré-existentes que afetam
drasticamente o prognóstico quando infectados pelo vírus.11
Por outro lado, a cronicidade do consumo de droga se configura como situação
vulnerabilizante para as famílias que possuem um membro usuário abusador.
Florêncio e Moreira (2021) em revisão estabeleceram que o conceito de
vulnerabilidade seja organizado em três dimensões: “1) o sujeito social com seus
conceitos e subconceitos; 2) a condição de precariedade e agenciamento; 3)
processos de potencialização ou fragilização da vulnerabilidade em saúde”. 12 Desse
modo, o abuso de substâncias por parte de algum membro da família se configura
como um dos fatores multimensionais que caracteriza a circunstância vulnerabilizante,
além disso, a situação pode oferecer condição para o desenvolvimento da
resiliência.13
Diante da importância da família na compreensão da gênese da dependência
de drogas, bem como de sua influência considerável no prognóstico do usuário, além
de a família se encontrar afetada pelo problema em uma relação circular de
retroalimentação, estabelecendo-se uma dependência mimética, somando-se ao fato
de que a abordagem do tema, a partir da perspectiva familiar, ainda se apresenta
como terreno fértil para produzir conhecimento, entende-se que o presente estudo
pode contribuir com informações sobre as características das famílias que vivem essa
problemática.
Assim, este estudo questiona: Quais são as características de famílias e
usuários de substâncias psicoativas a partir da perspectiva de familiares que
buscaram apoio no Programa Recomeço Família? Quais aspectos relatados pelos
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familiares foram associados ao consumo de drogas do ente usuário? As hipóteses
são que (1) os familiares de dependentes de drogas em situação de rua apresentam
maior sofrimento emocional do que os familiares dos demais usuários da amostra; (2)
os familiares de usuários de múltiplas drogas passam por mais episódios de violência
doméstica do que os familiares de usuários que fazem monoconsumo; e (3) os
familiares de usuários de crack são mais agredidos fisicamente do que os de cocaína
aspirada.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

A revisão feita buscou contextualizar o tema e os subtemas da pesquisa, bem
como trazer os principais conceitos, para facilitar a compreensão do leitor sobre os
referenciais utilizados no estudo.
Primeiramente, abordaram-se os cuidados ofertados aos familiares de usuários
de drogas, além de refletir sobre os apectos retroalimentativos da instalação e da
manutenção do consumo de drogas na família.
Em segundo lugar, foram tratadas as mudanças dos modelos de família, bem
como o conceito em que se baseou esta pesquisa.
Em seguida, o texto discorre sobre os três subtemas que foram aprofundados
nesta pesquisa: famílias de usuários em situação de rua, de múltiplas drogas e de
cocaína aspirada e fumada.
O subtema que abordou o diálogo sobre as famílias de usuários em situação
de rua buscou evidenciar as principais características dessa população e oferecer
melhor compreensão quanto aos fatores ligados à evasão domiciliar e à manutenção
da estadia na rua.
Quanto ao subtema que abordou sobre o consumo de múltiplas drogas, as
finalidades foram conceituar o uso de múltiplas drogas e contextualizar as
características desse tipo de consumo.
Por fim, o subtema que apresentou o consumo de crack e a violência doméstica
encontrou a relação entre o consumo de drogas e a violência nos mais diversos
âmbitos, inclusive o domiciliar.
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2.1

Cuidados direcionados aos familiares de usuários de drogas

Os tratamentos para transtorno por uso de substâncias (TUS) geralmente são
centrados no indivíduo usuário, enquanto os familiares, muitas vezes, são
negligenciados na assistência oferecida pelos serviços.13,14 Dessa forma, os familiares
são recrutados para aprender sobre o problema de seu ente,15,16 recebem
informações sobre prevenção de recaída, ação das substâncias no organismo, rede
de tratamento e uso seguro de medicações.13,15,17,18 Contudo, na maioria das vezes,
eles não são avaliados como sujeitos que, na relação com o usuário, retroalimentam
tal problemática. Geralmente, o cuidado familiar é realizado por meio de grupo
terapêutico, que possibilita a identificação com outros familiares que enfrentam o
mesmo problema, o entendimento da patologia e o relato de seus sofrimentos, de
forma a diminuir a ansiedade e a angústia – e, desse modo, o familiar se sinta, de
alguma forma, acolhido por esses serviços.18
Nessa modalidade de cuidado, comumente os familiares são convocados para
garantir o controle da abstinência de seu ente,17,18 acumulando sobre eles mais
responsabilidades dentre as tantas outras cargas já assumidas, devido aos
comportamentos manipuladores e às dificuldades ocasionadas pela própria
dependência química. Também não raramente existem complicações psiquiátricas
nos familiares oriundas ou correlacionadas com uso problemático de substâncias de
seu ente.13,17,19 Esse fato é negligenciado na maioria dos serviços, nos quais é
oferecido um tratamento fragmentado para o fenômeno da dependência química, ou
seja, trata-se do tratamento da dependência em detrimento do da codependência.
Em relação ao tratamento da dependência química, sabe-se que a família tem
papel preponderante,18,20 pois, em grande parte dos casos, ela assume a
responsabilidade financeira18,21 e oferece um espaço para o diálogo e o afeto,
possibilitando que ela própria se estabeleça como fator de proteção para o indivíduo
em tratamento.18,22
Tendo em vista que cada família possui uma dinâmica singular e interfere
significativamente na estabilidade do portador de TUS, é de suma importância que o
tratamento contemple o indivíduo em suas relações familiares, pois a abordagem
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focada somente no indivíduo se tornará limitada para tratar essa questão.23 Outrossim,
basta pensar que, para realizar o tratatamento, é relevante considerar que cada
família possui uma dinâmica singular e um conjunto de normas próprias.24
Embora na contemporaneidade exista uma diversidade de modelos de família,
tem sido notório que o modelo tradicional continua sobrepondo no imaginário
idealizado das pessoas.24,25 Entretanto, as novas configurações familiares cada vez
mais têm se distanciado da consanguinidade, e o “afeto, solidariedade, lealdade,
confiança, respeito e amor” têm balizado o reconhecimento das relações ditas
familiares. Além disso, atualmente também se incluem na constituição familiar os
animais domésticos, na chamada família multiespécie.26
Estima-se que, globalmente, em torno de 100 milhões de pessoas são
drasticamente afetadas pelo uso de substância por algum familiar. 27 No inquérito do
Inpad, foi observado que 80% dos familiares que acompanharam o tratamento de
dependentes de drogas eram mulheres, e 46,2% eram mães. Nessas famílias, mais
da metade apresentou ter outro familiar usuário na família nuclear. Em relação aos
usuários de drogas acompanhados por essas famílias, 73% eram poliusuários, e os
problemas ocasionados pelos custos da droga e pela violência no lar também foram
observados.9 Os indivíduos mais próximos de convivência são os que mais padecem
por tais questões.27,28 Assim, as crianças e os adolescentes têm sido prejudicialmente
influenciados pelo uso de substâncias dos pais ou de outros responsáveis. Estudo
realizado na Noruega estimou que 10% dos adolescentes do país residem com pelo
menos um dos pais usuários de álcool. As consequências disso são diversas e podem
comprometer as demais etapas do ciclo vital. Já na população adulta de familiares de
dependentes que compunha a amostra da pesquisa, foi encontrado um índice mais
elevado: 36% possuíam histórico familiar de convívio com dependentes.27
O consumo de substâncias provoca sobrecargas nos familiares que convivem
com o dependente, principalmente as mães e as esposas.28 O Lenad Família também
apontou que 47% dos familiares se sentiam prejudicados socialmente devido ao
problema, 29% se apresentaram pessimistas quanto ao futuro, 26% foram vítimas de
furto pelo dependente ou emprestaram valores que não foram restituídos, e 12% já
foram ameaçados pelo ente usuário de substâncias.9 A relação dos usuários crônicos
com a família, muitas vezes, é balizada por constantes conflitos, devido às situações
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de violência, hostilidade ou mesmo dificuldade do dependente em contribuir com as
responsabilidades da família.9,18,26-29 No caso de usuários crônicos de crack, a família
padece com seus parcos recursos para custear a substância, chegando a ocorrer
furtos no lar para financiar o consumo, de modo que passa a haver conflitos e quebras
de vínculos familiares.9,30
Os serviços que oferecem tratamento para os problemas relacionados ao uso
de substâncias devem considerar a família como componente importante para o
desfecho do tratamento, visto que, não raramente, há uma lealdade invisível, que
aprisiona a família no ciclo da dependência. Severos conflitos familiares, afetividade
relacional intrafamiliar precária e conflituosa e abuso de drogas por outros membros
da família nuclear e ampliada nas diferentes relações são algumas das constatações
de que a dependência química pode ser um fenômeno intergeracional.33
A dependência de substâncias afeta profundamente as relações intrafamiliares.
Estudos relataram a dinâmica familiar com funcionalidade afetada pelo consumo das
drogas por algum ente.10,17,25,26,29,31,32,32-34 Outrossim, a família pode ser vista como
vulnerável ou resistente ao desenvolvimento do uso indevido de substâncias e dotada
de fatores de proteção ou risco diante do fenômeno,38,39 o que denota que a dinâmica
familiar tem extrema relevância na etiologia, manutenção ou enfretamento do
consumo indevido de substâncias, sendo tal sistema o objeto de análise para
entendimento do problema. Assim, é de suma relevância que a clínica da dependência
química compreenda as relações familiares e considere esse sistema no tratamento.
Estudo de revisão sistemática sobre fatores protetivos da saúde mental de
filhos de usuários de drogas apontou que o desenvolvimento dessas crianças e
adolescentes em ambiente altamente estressantes oferece maior risco de
desencadeamento de problemas psicológicos e sociais,39 fato corroborado na
pesquisa de Rotenberg et al. (2019), que citam que jovens pertencentes às famílias
de usuários convivem por mais tempo com eventos estressores.

40

Entretanto, a

revisão sistemática apontou dificuldade de dissecar quais são os fatores protetivos,
uma vez que eles podem estar relacionados às outras áreas de risco presentes no
desenvolvimento da criança e do adolescente.39 Tal dificuldade pode ser a mesma
observada por Muchiri e Santos (2018), quando relataram que os fatores de proteção
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apresentam-se entrelaçados, ou seja, ao mesmo tempo que servem para proteger do
uso de substâncias, também são protetivos de comportamentos delinquentes.38
O consumo abusivo de álcool e outras drogas por parte dos pais, o baixo
monitoramento parental, a permissividade, as dificuldades no vínculo pais-filhos e o
distanciamento afetivo parental são alguns dos fatores de risco para o uso de drogas
entre crianças e adolescentes.38 Outra pesquisa corrobora os dados apresentados
mostrando que ter pais separados e pais que usam substâncias são fatores de risco
para novos consumos de drogas por parte do sistema filial.41 A exemplo disso, em
situações em que a “mulher-mãe” faz consumo de drogas, há um grande impacto na
maternagem,41 pois ela é a principal agente de cuidado dos filhos, devido a uma
espécie de cumprimento de papel social definido pela cultura.41,42 Porreca et al. (2018)
relataram que o uso de substâncias por parte dos pais também foi relacionado a danos
no funcionamento neuropsicológico e no bem-estar psicológico, fatores estes que
afetam a parentalidade e a relação pais-filhos.43
De modo geral, a frequência do familiar do indivíduo dependente químico no
ambiente de tratamento está condicionada ao bem-estar do usuário. Siqueira et al.
(2018) avaliaram os relatos de profissionais e familiares de dependentes quanto às
expectativas das intervenções realizadas diante das famílias em relação ao cuidado
do dependente. Embora os profissionais apresentassem como expectativas
empoderamento familiar, melhoria da relação entre familiar/usuário, diminuição do
sofrimento/conflito/ansiedade e estabelecimento ou regaste do vínculo, além de dar
apoio, o ponto convergente entre as expectativas dos profissionais e dos familiares foi
o da “efetividade no tratamento do usuário”, que pode ser considerado como o pontochave da relação. Nesse sentido, o cuidado familiar está periférico, uma vez que a
centralidade do trabalho não é o cuidado da família, mas o do dependente.16
As crenças de que o usuário tem e é o problema e de que o familiar não tem
relação de retroalimentação em relação ao fato do uso podem fundamentar esse tipo
de abordagem. Torna-se necessário progredir na compreensão do fenômeno, como
Rojas Soto et al. (2017), que, pautados na abordagem sistêmica, apontaram que os
problemas vivenciados no âmbito doméstico influenciam no uso de crack, os quais,
por sua vez, interferem negativamente na dinâmica familiar, como uma causalidade
circular retroalimentativa,44 fato também apontado por Seleghin e Galera (2019).45 Os
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familiares são afetados com tensão e sobrecarga na relação com o usuário de
substâncias, mas não se reconhecem como adoentados pela relação com usuário,
apesar de apresentar grande necessidade de falar sobre seus conflitos.46
No estudo de revisão bibliográfica sobre o tratamento familiar no campo da
dependência química envolvendo o período de 2005 a 2015, Cavaggioni et al. (2017)
evidenciaram a escassez da produção científica na área, mostrando que as práticas
terapêuticas que envolviam familiares de dependentes químicos foram descritas em
apenas três estudos – considerando-se que o quarto estudo tratava de uma
intervenção realizada no Uruguai. Das práticas observadas, identificaram-se três
modos de intervenção: grupos de apoio, grupo de orientação familiar e Terapia
Comunitária Integrativa. Todas as práticas oferecidas para os familiares foram
grupais, mas o estudo destacou a necessidade de abordar o aspecto latente, pois os
temas trazidos nos grupos se apoiavam nos conteúdos não manifestos.22 Assim,
entende-se a necessidade de sessões unifamiliares, nas quais o grupo seja
constituído por uma única família, ou seja, uma terapia familiar, pois a subjetividade
do sistema, em algumas circunstâncias, poderia ser melhor abordada quando a
intervenção é realizada somente com os membros que compõem determinado
sistema familiar, sendo respeitada a singularidade da família.
O uso de substâncias também está associado à incidência de violência de
gênero. Em um estudo, foi constatado que 46,1% dos agressores tinham feito uso de
alguma substância no momento em que violentaram sexualmente a mulher. Em
relação às mulheres vítimas, 23,9% fizeram uso de drogas no momento da agressão,
e, em 35,6% dos casos, o agressor era conhecido. Nota-se incidência significativa de
consumo de álcool e outras drogas em relação ao comportamento do agressor e
também a vulnerabilidade da vítima.47
Evidências mostram que o uso de álcool e outras drogas não é a causa da
violência, entretanto existe forte associação entre o uso de substâncias e violência,
uma vez que as drogas possuem efeitos de desinibição das emoções. Da amostra,
60,6% mencionaram o uso do álcool como uma das principais causas da violência
doméstica.48
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Em estudo realizado a partir da narrativa de mães de usuários, os resultados
mostraram como as famílias convivem com a violência, pedindo ajuda somente
quando a situação alcança uma magnitude de sofrimento insustentável. Os constantes
roubos no âmbito doméstico, ou mesmo danos financeiros oriundos da sustentação
indireta do consumo da droga do dependente também foram observados.49 Não
obstante, crimes violentos são resultantes do consumo de álcool. Segundo estudo
coreano, entre 30% e 50% dos crimes violentos no país (com mortes e/ou com atos
heteroagressivos) ocorreram sob a influência do álcool.21 Isso também foi observado
no estudo de Snowden et al., que constataram a correlação entre a oferta de bebidas
alcóolicas em pontos de vendas e a violência geral contra a mulher por parceiro íntimo
e não íntimo.50
Assim, a família é um componente de crucial importância na compreensão da
gênese da dependência de drogas, bem como interfere consideravelmente no
prognóstico, de modo a atuar como fator de risco ou de proteção, além dela se
encontrar afetada pelo problema numa relação circular de retroalimentação, somandose ainda ao fato de que é uma temática pouco explorada em estudos.
Os familiares de dependentes químicos atendidos no Programa Recomeço
Família, geralmente estavam alocados nas periferias das cidades e eram
sensibilizados a buscarem cuidado para si, uma vez que, normalmente, estavam
focados em encontrar ajuda somente para o dependente químico. Notadamente
tratava-se de famílias vulnerabilizadas, na qual o consumo de drogas por seus entes
geralmente aumentava o sofrimento e centralizava a organização da dinâmica familiar.
Este estudo pode contribuir com a construção do conhecimento sobre as
características de famílias que vivem essa problemática, vindo preencher essa lacuna
do conhecimento, com vistas a conhecer as características de familiares de usuários
de drogas, tomando-se como base o levantamento do perfil sociocontextual dos
familiares atendidos no Programa Recomeço Família.
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2.2

Conceito de família

Nas últimas décadas, o conceito de família tem passado por diversas
mudanças no mundo,51–54 não somente por causa das novas configurações familiares,
mas também pelos novos papéis desenvolvidos no âmbito familiar.55,56 Como um
sistema aberto em constante transformação, a família provoca e sofre mudanças na
relação com o meio social. Desse modo, com a circularidade e a retroatividade,
percebe-se que a transformação da família não se dá somente com relação à sua
estrutura, mas também em suas funções. 55
Os papéis na família do modelo tradicional estavam ancorados na estrutura de
poder dominante, sendo agora desafiados por novas configurações e dinâmica das
famílias na atualidade.57 O conceito de “chefe de família” geralmente centrava-se no
homem, pois ele era reconhecido como provedor do lar, mas ocorreram mudanças
conceituais, uma vez que, em muitos casos, as mulheres atuam como “chefes de
família”. Desse modo, com o crescimento da igualdade de gênero, houve uma
transição nos papéis conjugais e parentais, de modo que a mulher e o homem
passaram a possuir responsabilidade similares para cuidar dos filhos e prover as
necessidades da família.58 Contudo, mesmo com vida ocupacional ativa, a mulher
ainda é a principal responsável pelos cuidados dos filhos e pela organização da casa,
o que a leva a uma sobrecarga, pela dupla jornada de trabalho.59,60
As novas famílias apresentam um declínio da autoridade parental, com os filhos
ocupando a centralidade do funcionamento familiar. Além disso, o principal foco dos
responsáveis passou a ser evitar a frustração dos filhos.59 Ademais, dentre outras
alterações, está o número de filhos, visto que, atualmente, as famílias, quando
possuem prole, geralmente são em menor número.59,61–63 A relação intrafamiliar tem
sido marcada pelo funcionamento democrático.54,56,59,61 As configurações de família
são variadas. Fogiel-Bijaoui e Halperin as descreveram mistas (formadas após morte
e separação conjugal), monoparentais, do mesmo sexo, sem filho e há aquelas
pessoas que vivem juntas como modelo de família.61 Vilasboas (2020) relatou
algumas configurações de família como a matrimonial, homoafetiva, monoparental,
anaparental, pluriparental, paralela e eudemonista, dentre outros modelos não
estancados em seu artigo.64
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Atualmente,

o

conceito

de

família

foi

influenciado

pela

sociedade

industrializada, pós-industrializada, bem como pelas contribuições sociais restritas,62
jurídicas

58,62,64–66

e econômicas.

58,62,64,67

Zhang (2017) apontou que existe uma

espécie de materialização das relações amorosas, afirmando que a lógica do mercado
é a que dá base para as escolhas amorosas. 67 A vida econômica também foi estudada
como fator relevante para o divórcio.

63

A família moderna tem características

individualistas.53 O estudo de Harkson et al. (2019) destaca as mudanças dos modelos
de família em todo mundo atualmente, distanciando-se da chamada família tradicional.
Assim, os novos arranjos familiares extrapolam a consanguinidade ou a
conjugabilidade formal, pois as pessoas constituem família pelo compartilhamento
social e afetivo, pela cumplicidade, pela responsabilidade,68 pelo compartilhamento de
moradia, pela conectividade e pelo contato entre seus membros.69 Dessa forma, o
conceito de família tem se distanciado da base biológica para a base afetiva.19,64,69
Sterle et al. se baseiam na definição da família como a união de duas pessoas,
independentemente do sexo e ter filhos.70
O movimento feminista também tem contribuído significativamente com a
mudança na concepção de família,

55,59

passando do ativismo pautado no direito

igualitário para a fase pós-moderna, pautada no conceito de identidade de gênero.
Assim, a ciência também tem contribuído com a transformação do conceito de família,
pois as linhas teóricas baseadas no gênero, no feminismo e na interseccionalidade
têm buscado discutir o conceito de família não por uma perspectiva de modelo, mas
por uma constatação da pluralidade existente.57
Outrossim, ultimamente as pessoas estão menos vinculadas às instituições e
às normas sociais, sendo mais autônomas em seu modo de constituir família, tomando
como uma das principais bases o amor consensual.61 Nygren et al. (2018) evidenciam
que, mesmo em conceituação díspar – quase opostas – quanto ao modo de conceber
família, na Lituânia e na Suécia reconhece-se a coabitação como forma de relação
com direitos e deveres.66 Gwenzi (2020) observou a concepção de família a partir de
dois grupos: os que abandonaram e os que foram abandonados. Os que
abandonaram

apresentaram

concepção

de

família

biológica,

enquanto

os

abandonados apresentaram concepção de família por escolha. A pesquisa ressalta
que, muito da coesão familiar, na qual se apoiam o conceito e o sentimento de
pertença de seu membros, tinha relação com o cuidado. Assim, a família se manteria
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para acolher a criança que se sentiria pertencente ao contexto familiar dada a relação
de cuidado, ao passo que outras, abandonadas, configuraram outros modos de família
para si, diante da necessidade de se estabelecerem novas relações de cuidados.69
Guimarães e Cafieiro (2018) chamam de contemporâneas as novas configurações de
família, que passam a existir a partir da necessidade de seus componentes e se
transformam por processos de adaptação.56 A família é reconhecida como local
seguro, onde os valores de lealdade, amor, fraternidade e companheirismo são
cultivados. 55
Seguindo a mesma tendência mundial, no Brasil, a Constituição Federal deu
abertura para o reconhecimento de outras configurações familiares quando assegurou
o direito de filiação para os nascidos fora da família nuclear e reconheceu a família
monoparental e o direito igualitário do filho adotivo. Depois, algumas leis
estabeleceram a mesma lógica, e foram implementadas outras leis e jurisprudências
que reconheceram a família como consubstanciada não por consanguinidade e
conjugalidade formal, mas por laço afetivo, no qual o compromisso e a proximidade
estabelecem a vivência familiar reconhecida entre os pares.64,65
Estabelecer uma discussão clara sobre o conceito de família é fundamental,
pois há uma relação direta com a atuação profissional. A concepção de família do
profissional de saúde reflete significativamente na sua atuação.52,61 As leis também
interferem no exercício profissional, pois o conceito de família expresso na legislação
afeta o modo como atuam os profissionais que atendem essa demanda.66
Assim, cuidado, solidariedade e corresponsabilidade no cuidar do outro são
imprescindíveis na concepção de família. Ao tratarmos dos modos de arranjos
familiares quando a incidência dos problemas com drogas requer cuidado, é possível
apontar para a transição do conceito de família vivenciado pelos próprios cuidadores
e dependentes de substâncias, dadas as novas significações vivenciais. A definição
de família expressa pela psiquiatria a concebe como um grupo de pessoas que vivem
juntas em determinado tempo na vida e estão ligadas por fatores biológicos ou sociais
e psicológicos,19 não sendo, assim, restrito à consanguinidade.
Finalmente este estudo se baseia na concepção de que a família é um
organismo vivo, ou seja, um todo formado por subsistemas em constante interação,
compreendida também como um sistema aberto em constante interação com o meio
ambiente, a qual sofre e provoca mudanças na relação com a sociedade e a cultura.55
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Desse modo, o entendimento desta pesquisa transcende o conceito da família
tradicional nuclear e consanguínea, concebendo os vários tipos de famílias existentes.

2.3

Dependência de drogas e pessoas em situação de rua

Cem milhões de pessoas no mundo vivem em situação de rua, de acordo com
o United Nations Centre for Human Settlements – Habitat (UNCHS-Hbitat).

71

Esses

indivíduos, em suas condições, oferecem um panorama de intensa preocupação para
a saúde pública.72 O Relatório Mundial sobre Assentamentos Humanos descreve que
“pessoa em situação de rua” inclui não somente os que estão dormindo na rua, mas
também as pessoas em situação instável, que vivem nas ruas durante o dia e à noite
dormem em abrigos e instituições de passagem. Baptista et al. (2017) descreveram
as diferenças conceituais entre pessoas “na” rua e “da” rua. As primeiras referem-se
à população que faz da rua seu ambiente de convivência, mas dorme em casa ou em
instituições de passagem, ao passo que o segundo grupo dorme, de fato, na rua.73
No presente estudo, é usado o conceito proposto pelo Relatório Mundial sobre
Assentamentos Humanos citado Baptista et al. (2017). Considera-se, aqui, a pessoa
em situação de rua aquela que faz da rua seu espaço permanente de convivência,
independentemente se dorme na rua ou se procura instituições para repousar.
Seleghim e Galera (2017) adotaram a expressão “experiências de situação de rua” ao
chamarem atenção para a variabilidade dessa condição, uma vez que, por ora, essas
pessoas passam tempos em abrigos, albergues, ou mesmo passam dias com
familiares, bem como há períodos em que alugam moradias. Assim, a vivência em
situação de rua demonstra uma condição de caráter não estanque.74
De modo geral, nos grandes centros urbanos, concentra-se a maioria dos indivíduos
em situação de rua. Um estudo demonstrou aumento de pessoas em situação de rua
na capital do Uruguai, de modo que em 2011 haviam 1023 pessoas em situação de
rua e em 2016 foram constatadas 1.651 pessoas nessa situação em Montevidéu. Para
dormir, 66,3% usavam ambientes fechados, e 33,7% dormiam nas calçadas ou às
margens das ruas. Em 2011, foi observado um predomínio de homens, adultos com
idade entre 30 e 54 anos, dos quais 80,3% se concentravam na capital.75
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Em países de maior renda per capita, a prevalência tem sido muito variada, por
ser esta uma população flutuante. Nos Estados Unidos e na Europa, a prevalência de
pessoas em situação de rua varia entre 5,6% e 13,9%, respectivamente.76 No caso da
Espanha, existem cerca de 30 mil pessoas sem moradia, dos quais cerca de 1.905
(levantamento de 2014) viviam à mercê das ruas nos grandes centros urbanos, como
a capital Madri. Além disso, aproximadamente 60% dormiam em abrigos e centros de
assistência, enquanto os demais se abrigavam em lugares na rua para repousar.72
Na África do Sul, cerca de 3 milhões estão em situação de rua. Na cidade do
Cabo, 70,8% dos moradores em situação de rua são do sexo masculino e 29,2% do
sexo feminino. Quanto à cor de pele, 64,6% eram pardos, seguidos de 25% negros e
8,3% de brancos.71
No Chile, pesquisa aponta aumento de 68,9% de pessoas em situação de rua,
quando tomado como base o ano de 2006 comparado a 2011. Em torno de 12.255
pessoas estavam em situação de rua em 2011. Elas eram adultas, com média de
idade de 44 anos, homens, e 47% viviam na região central da cidade. Em relação ao
local de repouso noturno, 56,2% pasaram a noite anterior na rua, ao passo que 43%
teriam se hospedado em albergues ou locais similares. Os adolescentes
compreendiam 6% da amostra, e os adultos acima de 60 anos compunham 16%.75
No Brasil, nota-se aumento da população em situação de rua. Em 2015, cerca
de 101.854 pessoas estavam em situação de rua;77 em fevereiro de 2020, 146 mil
pessoas se identificaram no Sistema Único de Saúde (SUS) como estando nessa
situação.10 Considerando-se que em 2020 a população brasileira estava estimada em
cerca 211 milhões pessoas, em março do mesmo ano, pesquisa estimou 221.869
pessoas em situação de rua,78 das quais 56,2% estavam na Região Sudeste. Na
cidade de São Paulo, no censo realizado em 2019, foram constatadas 24.344 pessoas
vivendo em situação de rua. 10
O uso de substâncias é um motivo de preocupação entre a população de rua.79
No Canadá, enquanto a dependência de álcool se manifesta em 3% a 4% da
população geral, na população em situação de rua, a prevalência é de 37,9%.80
Tem sido notório que a pessoa em situação de rua apresenta uma dinâmica
nômade. Os sujeitos transitam constantemente por cidades diversas.73 Quanto às
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relações de proteção estabelecidas na rua, estudo constatou que 69% se apoiam
mutuamente em situações diversas. Para as refeições, 65% ajudavam os pares na
obtenção de alimentos, e 46% eram solidários no tangente à proteção. Já 42%
forneciam ou compartilhavam abrigo, e o mesmo percentual atuava no cuidado de
seus pares em caso de doença.71
Embora existam estudos que buscam atribuir um novo significado para o viver
na rua, propondo este como um dos atuais modos de vida relacional,75,81 ainda que
haja situação de prazer, cumplicidade e solidariedade na rua, há também o sofrimento
presente na condição de rua, bem como riscos de ataques por razões diversas,
inclusive entre os pares. Marginalidade, exclusão, vivência abaixo do nível de
pobreza, dor, sentimento de solidão, necessidade de deslocamento constante por
razões diversas, mendicância, além de sofrimento por frio, desolação, fome,73 abuso
de álcool e/ou outras drogas,72,73,76 problemas com a justiça, desemprego,
subemprego,73,76 doenças psiquiátricas e comorbidades, doenças físicas e qualidade
de vida e bem-estar prejudicadas, são alguns dos diversos problemas que afetam a
pessoa em situação de rua,72,76 dentre outros reveses que fazem da rua um lugar de
sobrevivência.73 Estudo aponta ainda que a situação de rua deve ser entendida como
“vida precária”, conceito que a denota como uma “condição induzida politicamente”,
portanto, condição fruto de um conjunto de desassistências, de modo que a evasão
domiciliar é sintomática, status vivenciado pelos dependentes de álcool em situação
de rua.80 No estudo realizado na cidade de Manizales, na Colômbia, constatou que
23% dos alimentos obtidos eram de lixeiras.73
No estudo realizado por Schenck et al. (2017), não foi encontrado nenhum
sujeito da amostra em trabalho formal. As fontes de renda foram indicadas como
trabalho diário (65%), coleta de lixo (30%), comércio de rua (2%), subsídios do
governo (22%) e apoio de familiares (2%). A mendicância foi mencionada por 19%
dos sem-teto como principal fonte de renda, e não foi observado o trabalho formal
como fonte de renda.71 No caso de usuários de crack em situação de rua, Zeferino et
al. (2017) observaram também situações de violência, como envolvimento em furtos,
roubos e tráfico de drogas como meio de obtenção de renda.82
As consequências resultantes da vulnerabilidade psicossocial e de situações
de violências, como o encarceramento, somadas à situação de rua, colocam o
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indivíduo em risco de uso de drogas. Mesmo a prisão domiciliar tem sua contribuição
para o aumento do risco de uso de substâncias.83 Evidências destacaram que a falta
de moradia tem relação cíclica com o encarceramento. Soma-se à díade
encarceiramento-falta de moradia o uso de substâncias, o qual oferece risco aos
problemas com a justiça, que, consequentemente, é um fator de risco potencial para
a evasão domiciliar. Assim, cada fenômeno dessa tríade por vezes se apresenta como
causalidade e, em outras ocasiões, como consequência.79,84 O abuso de drogas e a
condição de rua também estão ligado ao histórico aumentado de hospitalização.85
De acordo com Melo et al. (2018), entre 50% e 80% das pessoas em situação
de rua têm histórico de doença mental, uso de substâncias e, em muitos casos,
encarceramentos.83 Doenças mentais, problemas familiares e abuso de substâncias
também foram apontados por DiGuiseppi et al. como fatores predisponentes para a
situação de rua.86 Chang et al. (2018) constataram que mais de 50% de sua amostra
relatou histórico de complicações psiquiátricas basais.85 Estima-se que entre um terço
e a metade dos prisioneiros possuem histórico de problemas relacionados ao uso ou
dependência de álcool e/ou outras drogas.79 Além disso, os transtornos psiquiátricos
permeiam tais situações nessa população. Um estudo identificou a presença de 13%
com psicose, 11% com depressão e 23% com transtorno de personalidade, além de
quatro vezes (400%) mais chances de cometerem suicídio.76 A relação entre uso de
álcool e dependência de outras drogas em pessoas que estão em situação de rua
apresentam potenciais chances de suicídio, depressão e problemas hepáticos, além
de outros problemas de saúde física, problemas psiquiátricos, síndrome de
abstinência alcoólica, mortalidade precoce e vivência em situações violentas.80
Em pesquisa realizada nos Estados Unidos, 78% das pessoas em situação de
rua acompanhadas no sistema de saúde mental eram usuárias de substâncias.83,87
Estudo realizado por Moulin et al. (2018) mostrou forte relação entre usuários de
substâncias e alta frequência em serviços de emergência de saúde mental na
California, além de registar índices acentuados de frequência por pessoas em
situação de rua quando comparadas à população geral.3 Baptista et al. (2017), em sua
pesquisa, identificaram, nessa população, baixas condições socioeconômicas, com
pobreza e moradia de sua família em lugares altamente vulneráveis. Destacaram
também que a maior parte da população do abrigo fazia uso de drogas, e 35% dos
entrevistados iniciaram o uso de drogas aos 15 anos de idade. Diferentemente da
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população local, que geralmente inicia o uso de drogas pelas lícitas, 43% deles
começaram a consumir maconha, seguida de álcool (22%), cigarro (13%), bazuco
(substância similar ao crack; 8%), cocaína e cola (3%).73 Como fatores que dificultam
a saída da rua, apontam-se pobreza persistente por um longo período de tempo,
desemprego, conflito familiar, baixo nível de escolaridade, analfabetismo,71 problemas
de saúde física e mental e uso e abuso de substâncias.71,72 Além disso, o consumo
de drogas foi apontado como um dos fatores importantes que desencadearam a saída
de casa para a condição de rua, ao mesmo tempo que estar em situação de rua foi
um fator propulsor para iniciar o consumo de substâncias.88
Na pesquisa realizada por Baptista et al. (2017), 87% da população do abrigo
tinha baixo nível educacional. A situação de rua, em grande parte, ocorre
gradualmente, com episódios de experimentação que, ao passar do tempo, foram se
tornando mais frequentes e mais extensivos.73 A condição intermitente de estar em
situação de rua, mesclada com períodos de retorno à moradia com sua família,
também foi observada.72,73 Roca et al. (2019) chamaram isso de “porta giratória”, o
qual se configura como a mudança no status de moradia e a sua falta. O pesquisador
também demonstrou que, em Madri, ficar sem moradia entre duas a cinco vezes foi
um fato constatado em 28% da amostra.72
Em estudo realizado na cidade do Cabo, na África, 71% estavam em situação
de rua há mais de 2 anos, os quais apenas 4% dormiam em abrigos. O pesquisador
interpretou que o baixo percentual de pessoas que dormem em abrigos possa estar
ligado também à dificuldade de usar substâncias psicoativas dentro das instituições.
A preferência de dormir na rua em detrimento do abrigo em algumas ocasiões também
pode estar relacionada ao fato de não terem onde deixar a carroça que costumam
carregar no trabalho de reciclagem.71
Violência doméstica, pobreza extrema, deslocamento forçado, abandono e
abuso físico e psicológico vivenciados na família foram algumas das motivações que
levaram as pessoas à condição de rua na Colômbia. Vários autores apontaram que
as tensões e conflitos familiares; a violência física e verbal; o abuso sexual; a falta de
afeto; a negligência; o abandono; a morte de um membro importante da família; o
consumo de drogas; o envolvimento no tráfico de drogas local e o crime, entre outras,
são as situações que predispõem à evasão domiciliar e ao futuro rompimento das
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relações familiares.73 Ciapessoni (2019) constatou a evasão domiciliar para situação
de rua sendo relatada como motivada por quebra das relações familiares, consumo
de drogas e dificuldade financeira em 55%, 30% e 20% dos casos, respectivamente
84.

Giano et al. (2020) estudaram 80 artigos sobre pessoas em situação de rua,

compreendidos entre 1970 e 2017, e demonstraram que o uso de substâncias,
doenças mentais, desemprego e pobreza foram os preditores mais citados para a
condição de rua – fatores presentes em todas as décadas e na marioria dos grupos e
subgrupos encontrados.89
Embora o uso de álcool seja mais consequência do que causa para o status de
situação de rua,76 há um grande percentual de pessoas nessa condição que tinham
problemas com o álcool antes de estarem em situação de rua, e o consumo dessa
substância é uma das principais causas da manutenção de tais condições.72,76
Alessandrini et al. (2018) estimaram que 38% e 25% dessas pessoas tenham
dependência de etanol e outras drogas, respectivamente.76 O consumo abusivo de
álcool também retroalimenta outras doenças crônicas em pessoas em situação de
rua.72
Embora a maior parte da população de rua se constitua de adultos, há jovens
que precocemente compõem essa condição. Wang et al. (2019) descreveram que os
jovens em situação de rua estão na faixa etária de 13 a 24 anos e constituem um
grande desafio para as políticas de saúde. O uso de drogas por esses jovens ou por
seus familiares opera como um dos fatores que desencadeia sua evasão domiciliar.
Geralmente, os jovens se sentem mais vulneráveis que os adultos na mesma
situação, uma vez que, na rua, há estressores para os quais eles ainda não têm
repertório interno para lidar, o que torna esses eventos potencialmente
retraumatizantes, uma vez que os primeiros traumas foram vivenciados em sua
família, tendo sido relevantes para a decisão de sua saída do lar. O estudo aponta
ainda a necessidade de que as intervenções sejam focadas nos jovens e distintas das
intervenções direcionadas aos adultos. As intervenções focadas nos jovens são mais
eficazes para a faixa etária.90
Uma vez que a população de rua apresenta grandes desafios para o cuidado
em saúde,72 o presente estudo vem contribuir com a atenção ao usuário de drogas
nesta condição, para se ter maior clareza das peculiaridades desses indivíduos e seus
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familiares, e, por conseguinte, possibilitar uma intervenção mais eficaz, além de
despertar a atenção para esses problemas em futuras investigações, uma vez que a
literatura sobre esse tema ainda é incipiente.

2.4

Uso de múltiplas drogas

O consumo de múltiplas drogas, ou o poliuso de substâncias, tem afetado diversas
populações.

91

O Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais –

Quarta Edição (DSM-IV) refere que o conceito de usuário de polissubstâncias está
relacionado ao uso de três ou mais substâncias psicoativas em um período de 12
meses, exceto a nicotina e a cafeína,92 conceito adotado em algumas pesquisas.93
Há, porém, pesquisadores que entendem o poliuso como o consumo de duas ou mais
substância simultaneamente ou em período curto de tempo.94–96 No Manual de
Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais – Quinta Edição (DSM-V), o
transtorno de múltiplas drogas não especifica a quantidade de substâncias e
recomenda que, ao fazer o diagnóstico, deva citar cada substância.97 A Classificação
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10) também
considera o consumo de múltiplas drogas como sendo de duas ou mais substâncias.98
Assim, no presente estudo, foi adotado o mesmo conceito da CID 10.
O consumo de múltiplas substâncias se caracteriza como um fator de risco para
o desenvolvimento de doenças psiquiátricas93,99 e danos físicos, dentre os quais estão
o défice nas funções cognitivas basais.93 No estudo realizado na Cidade do México
por Marín-Navarrete et al. (2018), 75,8% dos usuários de inalantes tinham em seu
histórico de vida algum episódio de outros quadros psiquiátricos.36 Dificuldades
relacionadas ao estresse e problemas do sono geralmente são encontradas em
usuários de múltiplas substâncias.91 Há diversos danos neurocognitivos associados
ao consumo de múltiplas substâncias,93 e o efeito das substâncias no cérebro difere
de acordo com o tipo de substância consumida.100 A comorbidade psiquiátrica, por
sua vez, estabelece-se como um fator de risco para o uso. No estudo realizado por
Zambon et al. (2017), os pacientes com comorbidades psiquiátricas também
apresentaram maior prevalência para o uso de polissubstâncias.99 O estudo de Kaag
et al. (2019) apontou que os danos na massa cinzenta e no córtex pré-frontal não
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estão relacionados a uma substância específica, mas à quantidade de substâncias
em uso concomitante.101 Bruijnen et al. (2018) constataram o comprometimento
cognitivo em 31% da amostra.100
No Brasil, o III LNUD demonstrou que o consumo de múltiplas drogas nos
últimos 12 meses é mais prevalente entre jovens de 18 a 34 anos8, dado que corrobora
outras pesquisas que constataram que a população mais jovem apresentava maior
prevalência para o consumo de múltiplas drogas.99,102 No levantamento, também foi
constatado que, quanto maior o grau de escolaridade, maior a prevalência do
consumo de múltiplas drogas, geralmente com o consumo de álcool e outra droga
associada.8 Na pesquisa realizada por Conceição et al. (2016) com usuários de crack
que buscavam tratamento, 65,2% faziam uso de múltiplas drogas.103 Este dado
corrobora a pesquisa de Zeferino et al. (2017), que constatou o uso do crack associado
ao consumo de múltiplas drogas entre um dos fatores de risco mais acentuados.82
O consumo abusivo de um tipo de droga aumenta o risco de adicionar o abuso
de outras substâncias.104 As consequências do consumo de múltiplas substâncias são
mais graves do que se fossem usadas isoladamente,99 de modo que a adição de
novas substâncias é diretamente proporcional à cronicidade clínica e ao quadro de
dependência.96 O uso crônico de substâncias psicoativas ocasiona alterações
funcionais e estruturais no sistema nervoso central (SNC). Dependendo da meia-vida
e de seu tipo, tais alterações podem permanecer no organismo por longos períodos
mesmo após a desintoxicação.100 Existem patologias no tálamo associadas ao tabaco
e ainda no córtex pré-frontal ventrolateral associadas à cocaína.101
Os danos físicos também são diversos, podendo resultar inclusive em óbito.
Gjersing e Bretteville-Jensen (2018) apontaram a overdose, o suicídio e os problemas
cardíacos como as principais causas de morte com índices entre 57%, 9% e 7%,
respectivamente. A pesquisa apontou ainda para o aumento da mortalidade por
overdose em diversos países. Nos Estados Unidos, houve aumento em três vezes
das chances de mortes por overdose pelo uso de opioides e em seis vezes mais das
mortes por overdose de heroína. O aumento também constatado na Austrália, na
Inglaterra, no País de Gales e em outros países europeus.105 O local onde ocorre o
uso de drogas interfere nos riscos relacionados à saúde e no padrão de consumo.
Pesquisa realizada por Hautala et al. (2017) demonstrou que cerca de um terço
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apresentava alto risco de overdose devido ao consumo associado de heroína
injetável, álcool e benzodiazepínicos. A morte por overdose foi um fator acentuado de
risco nos pacientes que usavam cocaína e heroína injetável concomitantemente.95
O usuário de múltiplas drogas geralmente apresenta a preferência por uma
substância ou a combinação de duas delas que são consumidas com maior
frequência. Timko et al. (2017) descreveram a relação sobre a preferência do
consumo dos pacientes internados com problemas psiquiátricos e de poliuso de
substâncias. Para esses autores, 49,3% dos pacientes faziam uso abusivo de álcool
e uso menos danoso das demais substâncias; os que abusavam do álcool e da
cannabis e relataram menor consumo das demais substâncias somaram 35,1%; já
16% usavam moderadamente outras substâncias, em detrimento da cocaína e do
álcool, dos quais apresentavam alto consumo.94 Kroll et al. (2018) identificaram o uso
associado entre cocaína e etanol e cocaína e 3,4-metilenodioximetanfetamina
(ecstasy) em 29,8% e 25,5% da amostra, respectivamente. As substâncias mais
utilizadas pelos usuários de múltiplas drogas foram: 83% para cocaína, 76,6% para
MDMA, 57,4% para álcool, 40,4% para anfetamina e 36,2% para maconha.93
Karjalainen et al. (2017) observaram que os usuários de múltiplas drogas que
utilizavam também medicamentos sem prescrição médica usavam ainda outras
drogas, como ecstasy (41%), anfetamina (39%), cogumelos alucinógenos (26%) e
cocaína (18%); na população geral, a prevalência era bem inferior: 9% para ecstasy,
10% para anfetamina, 7% para cogumelos alucinógenos e 5% para cocaína.106 Na
Etiópia, foi relatado que a mastigação das folhas de Khat, substância estimulante,
estava associada ao consumo de múltiplas drogas, com ênfase para o uso
concomitante de álcool e/ou de tabaco.104 Estudo realizado em Porto Rico mostrou
que tem sido muito comum o uso concomitante de heroína e cocaína e apontou que,
entre os porto-riquenhos, o uso de múltiplas substâncias aumenta as chances do
consumo de injetáveis. Ainda, os resultados mostraram que o consumo excessivo de
álcool foi observado nos dois grupos estudados (urbano e rural), mas, na área rural,
houve maior prevalência do uso de maconha e benzodiazepínicos, enquanto na área
urbana houve prevalência acentuada do consumo de crack.95 No estudo realizado por
Sharma et al. (2019) entre os dependentes de três substâncias, a maioria (71,8%)
tinha a combinação de opioide, álcool e tabaco, enquanto entre os dependentes de
quatro substâncias 75% tinham a combinação de opioide, álcool, sedativo e tabaco.20
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Embora as combinações sejam diversas, García-Carpintero-Muñoz et al. (2020)
ressalvam que há prevalência do álcool como combinação e, geralmente, a tríade
encontrada é álcool, tabaco e maconha,96 combinação também observada no estudo
de Kiedrowski e Selya (2019), que encontraram a tríade de substâncias no consumo
de dois grupos distintos de poliusuários.107
Kroll et al. (2018) observaram uma proporcionalidade inversa entre o aumento
do número de substâncias e o défice na empatia, ou seja, quanto mais substâncias
usadas menor empatia. Assim o consumo de múltiplas substâncias afeta a empatia e,
consequentemente, diminui a rede relacional. Existe alta relação entre o uso de
múltiplas drogas e comportamento antissocial, que pode ser um desfecho do impacto
prejudicial na empatia.93 O poliuso está correlacionado à violência,96 ao
encarceramento e a danos físicos e mentais, com presença de ideação suicida.99 O
estudo de Marín-Navarrete et al. (2018) mostrou que os danos ocasionados na
substância cerebral branca estão relacionados ao comportamento antissocial.36 A
dificuldade na relação devido ao dano na empatia também pode fornecer
compreensão das tensões nas relações familiares. Marín-Navarrete et al. (2018)
constataram problemas nas relações familiares em 91,5% dos participantes da
amostra pesquisada.36
Timko et al. (2017), ao compararem os poliusuários com outros grupos de
controle, observaram que aqueles apresentaram maior gravidade no consumo de
drogas e maior motivação para o tratamento, apesar de menor eficácia em se
manterem abstêmios. Os autores sugeriram que os profissionais de saúde podem
utilizar estratégias motivacionais para oferecer suporte aos indivíduos que fazem uso
de múltiplas drogas em favor do tratamento. Entretanto, o poliuso de substâncias está
associado à dificuldade na adesão e na eficácia do tratamento, bem como às doenças
psiquiátricas,94 uma vez que os défices cognitivos resultantes do consumo de drogas
afetam a adesão, a manutenção e a eficácia do tratamento.100 Em pesquisa realizada
por Dada et al. (2018) com 16.656 mulheres que passaram por centros de tratamento
na cidade de Western Cape, na África do Sul, constatou-se que as mulheres
poliusuárias tinham mais episódios de outros tratamentos em seu histórico, com três
vezes mais chances de serem internadas por conta do policonsumo,108 corroborando
a pesquisa de Fernandes et al. (2020), que também encontraram maior incidência de
reinternação em usuários de múltiplas drogas.109
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Há necessidade incessante de qualificar o tratamento para a população de
usuários de múltiplas drogas com possíveis comorbidades psiquiátricas.99 É
importante que os tratamentos considerem as substâncias de ação similar no
organismo, como álcool e heroína, pois esse modo de cuidado pode diminuir a
possibilidade de recaída.102 No caso de pessoas que fazem uso abusivo de
medicamentos e outras drogas, geralmente os profissionais de saúde prescrevem e
ministram os medicamentos controlados procurando focar no enfrentamento ao
consumo de drogas ilícitas. Nessas situações, há pouca atenção para o consumo
abusivo desses medicamentos, o que pode comprometer a eficácia do tratamento.106
Os pacientes com outras doenças psiquiátricas primárias por vezes não consideram
que tenham problemas com drogas, e os pacientes usuários de álcool e maconha
minimizam os danos do consumo.94
A quantidade de substâncias é proporcional à sobrecaga vivida pela família.20
Assim, tendo em vista que o uso de múltiplas drogas se constitui como um consumo
de risco e está associado a vários danos à saúde, torna-se necessário ampliar a
compreensão de como esse modo de consumo influencia na família e, assim,
possibilitar intervenções mais eficazes para ajudar os pacientes e os familiares nessa
condição.

2.5

Consumo de crack e violência doméstica

Segundo o Relatório Mundial Sobre Drogas, elaborado pela UNODC, 19
milhões de pessoas usaram cocaína no mundo, das quais 2,7 milhões consumiram
na América do Sul em 2018.2 No Brasil, o III LNUD aponta que, na faixa etária de 12
a 65 anos, 1,4 milhão de pessoas fizeram uso de crack em algum momento na vida e
estimou que, em 2015, cerca de 380 mil pessoas na mesma faixa etária faziam uso
regular da substância nas principais cidades do país.33
Embora haja uma complexidade na relação entre drogas e violência, é inegável
a correlação entre o consumo e a heteroagressividade em suas mais diversas
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modalidades. De acordo com o levantamento feito em 17 países no período de 2012
a 2015, em 37% dos homicídios ocorridos, o assassino estava sob efeito de drogas;
destes, 90% estavam sob influência do álcool.110
No Brasil, o consumo de crack tem sido tema crescente de preocupação das
diversas políticas públicas.111 Em estudo realizado na cidade de São Paulo (SP), que
avaliou a presença de drogas no sangue das vítimas fatais por consequência de
causas externas de morte na população adulta, constatou que 53,5% das vítimas
estavam sob efeito de alguma droga, dentre as quais a cocaína foi a segunda droga
mais consumida antes do evento fatal (21,9%), e a primeira foi o álcool, com a
prevalência de 30,1%.112
O consumo de drogas também esteve estreitamente relacionado à violência
doméstica113–119 e urbana.120 Carter et al. (2020), em estudo com 162 participantes
realizado em Flint, Michigan, nos Estados Unidos, constataram que consumo de
substâncias psicoativas precedeu 45% dos conflitos, sendo 27,1% precedidos pelo
consumo de álcool e 22,9% de outras drogas, bem como demonstraram que
aproximandamente 40% dos conflitos ocorreram com o

parceiro, e a maioria

apresentou risco elevado de lesões graves, devido ao uso de armas brancas ou de
fogo.114 Esse fato corrobora os dados encontrados na pesquisa realizada por
Coomber et al. (2019), que constataram que mulheres esposas de usuários abusivos
de substâncias apresentavam maior probalibilidade de serem vitimadas por violência
doméstica, com 12,7 vezes mais episódios de violência deferidas por parceiro íntimo,
sendo que 6,5 mais vezes ocorreram no último ano.121 A pesquisa de Priya et al.
(2019) demonstrou que mesmo mulheres grávidas podem estar vulneráveis à
violência domiciliar, uma vez que constatou que 23% sofreram violência doméstica, e,
entre elas, 60% tinham resultado em lesão física. Com relação ao consumo de drogas
pelo parceiro, foram constatadas 3,2 vezes mais chances de risco de a gestante sofrer
violência pelo parceiro íntimo.116
O uso de drogas oferece um fenômeno circular com relação ao risco da
integridade, de modo que a pessoa que consome substâncias também se coloca em
condição de maior vulnerabilidade para ser vítima de violência. No estudo realizado
na Austrália por Coomber et al. (2019) com 5.118 participantes, pessoas que
relataram ter usado qualquer droga ilícita no último ano (com ou sem uso de álcool)
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apresentaram três vezes mais chances de sofrer qualquer violência no mesmo
período quando comparadas com as que não consumiram.121
Ser vítima de violência também pode estar relacionado ao início ou à
cronificação do consumo de drogas. Hovey et al. (2020) constataram que mulheres
envolvidas em relacionamentos abusivos tinham cinco vezes mais chaces de se
tornarem dependentes de drogas.122 Stoffel et al. (2019) verificaram que 80% dos
usuários de crack com transtorno de personalidade antissocial passaram por evento
traumático, os quais apresentaram a prevalência de 59,4% de vítimas de
heteroagressão por conhecidos, e 70,3% passaram por risco de morte. Além disso, a
amostra estudada, sendo 80% com transtorno de personalidade antissocial e 60%
sem esse diagnóstico, já esteve em cena de grave heteroagressividade, com alguns
casos ensejando em morte da vítima. Desses entrevistados com transtorno de
personalidade antissocial, 60% tinham presenciado violência grave ainda na infância,
período em que 53,5% também foram vítimas de agressão ou assalto.123
Não raramente, também se observam uso de substâncias e violência como
fatores ligados à dinâmica do sistema familiar. Desse modo, o uso do crack está
associado à dificuldade de continência familiar.124 Esse fato também pode ser notado
por Perrenoud et al. (2021) em seu estudo com 577 pacientes acolhidos em 20
comunidades terapêuticas do sul do Brasil, que demonstrou que ter um pai
consumidor abusivo de álcool ou ter conflito com os pais está relacionado ao uso mais
precoce de crack quando comparado aos demais sem essas condições. Além disso,
a pesquisa demonstrou que a facilitação do acesso à maconha e ao crack na
adolescência; ter comportamento delinquente, como ameaçar alguém com arma de
fogo, e ter rede de amigos usuários de crack na adolescência foram considerados
fatores de risco para o início precoce.125 Com relação aos traumas infantis,
Sanvicente-Vieira (2019), em sua pesquisa com 1.344 pacientes internados para o
tratamento de consumo de crack em Porto Alegre, no Sul do Brasil, apontou que 473
homens tinham passado por abuso físico e 499 mulheres tinham vivido negligência
emocional e abuso sexual.126
Dentre os mais diversos problemas relacionados ao consumo de crack, está o
impacto na saúde mental. No estudo de Stoffel et al. (2019) realizado com 733
paciente usuários de crack de ambulatórios especializado em seis cidades brasileiras,
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foi encontrada a prevalência de 34,1% de comórbidos com transtorno de
personalidade antissocial e 15,1% com transtorno de estresse pós-traumático; cerca
de 20% dormiram ao menos uma noite nas ruas durante os últimos 30 dias e a maior
parte fora detida pela polícia ao menos uma vez na vida. Além disso, o transtorno de
estresse pós-traumático foi encontrado em 47,3% dos comóbidos com transtorno de
personalidade antissocial e foi encontrado em 52,7% dos usuários não
comórbidos.123 Roglio et al. (2020), em seu estudo transversal com 689 pacientes
hospitalizados no Brasil por uso de cocaína, também encontraram correlação entre
tempo de consumo de crack, internações psiquiátricas anteriores por uso de outras
drogas (fora o álcool) e suicídio de mulheres.124 No estudo realizado por SanvicenteVieira (2019), 74% da amostra tinha algum tipo de comorbidade psiquiátrica,126
indicando elevada prevalência de problemas mentais nessa população.
O crack pode ser uma substância de potencial desenvolvimento da
dependência127, e seu consumo denota um mecanismo bastante característico pela
natureza da fissura, pelo rápido impacto no SNC, pelo curto tempo de efeito e por
outros aspectos que relacionam essa substância a comportamentos violentos. No
estudo baseado na National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions
(NESARC), nos Estados Unidos, envolvendo amostra de 43.093 pessoas, foram
comparados comportamentos violentos entre os usuários de cocaína aspirada ou
fumada. Os usuários de crack apresentaram mais comportamentos violentos, quando
comparadas com todas as variáveis estudadas. A autoagressividade e a
heteroagressividade apresentaram-se mais prevalentes entre os usuários de crack
(55,3%), quando comparados aos usuários de cocaína aspirada (46%), além disso,
34,5% se envolveram em luta corporal com parceiro íntimo, e, para o usuário de
cocaína aspirada, a prevalência foi de 18%. Ademais, 30% dos usuários de crack
apresentaram quadros de heteroagressão com intensidade em pontencial de provocar
lesão, ao passo que 20,5% eram usuários de cocaína aspirada. Embora a prevalência
para praticar roubos e estupro tenha sido baixa, ainda assim os usuários de crack
apresentaram 2,5 mais chances de praticá-los, enquando o usuário de cocaína
aspirada apresentou quatro vezes mais chances. Steele & Peralta (2020) realizaram
comparação da violência associada entre monousuários e poliusuários e constaram
que usuários de múltiplas drogas apresentaram maiores prevalências de cometer
violência verbal e física, embora não tenha sido encontrada diferença significativa
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entre as combinações de substâncias.120 Pode ser levantada a hipótese de que
usuários de crack geralmente são usuários crônicos de outras substâncias, o que os
caracteriza como multiusuários, havendo, então, uma maior predisposição a
manifestarem comportatamentos violentos.
Experienciar períodos em situação de rua,130–132 sexo desprotegido, contágio
por Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e HIV,130,133,134 envolvimento com a
criminalidade,124,132,135 distanciamento familiar, dentre outras consequências, fazem
com que o consumo de crack seja um fator importante de sofrimento, o que interfere
drasticamente nas relações familiares.
Até o momento, são escassos os estudos que abordam a violência doméstica
entre usuários de crack, sendo necessário ampliar as pesquisas com esse enfoque.
O presente estudo buscou contribuir com a discussão sobre a violência doméstica
relatada por familiares vítimas de seus entes usuários de cocaína fumada ou aspirada.
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3

OBJETIVOS

3.1

Objetivo geral

Avaliar as características de famílias e usuários de substâncias psicoativas e a
influência do consumo na família a partir da perspectiva de familiares que buscaram
apoio no Programa Recomeço Família, em São Paulo, Brasil.

3.2

Objetivos específicos

a) Avaliar o perfil sociodemográfico, os sentimentos despertados diante do
consumo de drogas do seu ente e a participação de familiares de usuários de
substâncias que buscaram ajuda no Programa Recomeço Família, cujos entes
encontravam-se em situação de rua. (Manuscrito 6.2)
b) Caracterizar o perfil de familiares de usuários de múltiplas substâncias que
buscaram ajuda formal em serviço especializado em assistência aos familiares de
usuários de drogas, assim como os tipos de substâncias utilizadas, os sentimentos
desses familiares diante do consumo de drogas do seu ente e a participação no
suporte ofertado pelo Programa Recomeço Família. (Manuscrito 6.3)
c) Avaliar a relação entre o uso de cocaína (aspirada e fumada) e a violência
doméstica, a partir da perspectiva de familiares dos usuários. (Manuscrito 6.4)
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4 MATERIAIS E MÉTODO

4.1

Tipo de estudo
O estudo foi do tipo transversal, com abordagem quantitativa.

4.2

O Contexto da pesquisa

4.2.1 Programa Recomeço Família

A pesquisa foi realizada nas 14 unidades do Programa Recomeço Família,
alocadas na cidade de São Paulo e adjacências (Anexo 3).
O Programa Recomeço Família faz parte do Programa Recomeço, fruto da
reflexão provocada pelo Lenad Família 9, que tem por finalidade oferecer apoio e
orientação aos familiares de usuários de drogas.
Este programa se configura a partir de uma ação intersecretarial do Governo
do Estado, com custeio de recursos humanos e materiais de consumo advindos da
pasta da Secretaria Estadual da Saúde e com infraestrutura cedida pela Secretaria da
Justiça e Cidadania. A Secretaria Estadual de Saúde repassa valores por intermédio
do termo de convênio da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
(SPDM), a qual faz gestão dos recursos humanos e de parte dos demais recursos, e
a Secretaria da Justiça e Cidadania disponibiliza salas com infraestrutura em 11
Centros de Integração à Cidadania (CICs), exceto nas unidades Centro de Referência
de Álcool, Tabaco e Outras Drogas (Cratod), Helvétia e Ermelino Matarazzo. Assim,
o Programa é uma iniciativa do governo do estado de São Paulo, administrado na
pasta da Secretaria de Saúde e operacionalizado por uma organização filantrópica
não governamental de interesse público. As unidades estavam alocadas nos
municípios de São Paulo, Campinas, Guarulhos, Francisco Morato, Jundiaí e Ferraz
de Vasconcelos.
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A equipe de cada unidade se constitui de um técnico com nível superior nas
áreas de humanas e/ou saúde (psicólogo e assistente social) e um conselheiro em
dependência química na área de família (profissional de nível médio/estudantes
universitários de humanas ou saúde).
O Programa Recomeço Família, pioneiro na especialidade de cuidados aos
familiares de usuários de drogas, foi instituído como um servço piloto para
implementação de política pública, contudo, infelizmente não foi dado continuidade no
serviço, trazendo-se a justificativa por parte da gestão pública de que não havia
recursos financeiros para prosseguir. Desse modo, o programa existiu de fevereiro
de 2014 à dezembro de 2018.

4.3

Amostra

A amostra foi constituída de 5201 prontuários de usuários do Programa
Recomeço Família, que é um serviço de assistência aos familiares de dependentes
de drogas. Os critérios de inclusão na amostra foram ser pessoa com mais de 18 anos
de idade, de ambos os sexos, que convivesse ou conviveu com o usuário de drogas
e passou pela abordagem do Programa Recomeço Família.
Os critérios de exclusão foram ter menos de 18 anos e não ter histórico de ter
convivido com o usuário no mesmo domicílio.

4.4

Processo de produção de dados

Para alcançar ao objetivo proposto, foram acessados os prontuários do serviço
no período de fevereiro de 2014 a dezembro de 2018. Do prontuário, foi elaborado um
questionário com base na ficha de triagem do serviço (Anexo 1) e, posteriormente,
houve a digitação dos dados em planilhas de MS-Excel®.
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No primeiro momento, organizou-se o banco de dados. O questionário foi
organizado em planilha, a qual foi replicada e acessada por outra planilha
condensadora, resultando em bancos interligados. Desse modo, em cada serviço foi
compartilhado uma pasta por armazenamento em nuvem (plataforma dropbox), na
qual continha 1000 questionários em planilhas, que foram condensados numa planilha
base, resultando em 14 planilhas, as quais, por sua vez foram condensadas numa
planilha final, onde os dados foram codificados para análise estatística.

Figura 1: Esquema de Coleta

Em um segundo momento, foi realizado um treinamento da equipe para a
digitação dos dados. O treinamento foi realizado por cerca de seis horas, quando além
da exposição do instrumento, houve exercícios de preenchimento para homogeneizar
o entendimento do conteúdo, cuidando-se dos aspectos subjetivos do instrumento.
Além disso, foi realizado o acompanhamento durante todo o processo de
preenchimento, quando foi possível tirar novas dúvidas ou corrigir erros de digitação.
Os profissionais que realizaram o preenchimento eram técnicos (psicólogos ou
assistentes sociais) e conselheiros em dependência química. Como cada dupla tratou
de coletar os dados dos atendidos das unidades na qual estavam alocados, foi
possível acessar dentro do prontuário algumas informações que não estavam
preenchidas no instrumento de triagem do serviço.
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A separação de prontuários e a digitação na planilha Excel foram o terceiro
passo. Na digitação, a identificação do participante foi realizada por número, mediante
a enumeração do prontuário de acordo com o registro utilizado no referido serviço.
Assim, nos casos que houve a necessidade de corrigir informação no instrumento, foi
possível retornar ao prontuário correlacionado pelo número. Na digitação dos dados,
os nomes dos participantes foram substituídos por números, de acordo com os
aspectos éticos para preservar o anonimato dos participantes na presente pesquisa.
Por fim, foi tratada a planilha condensada com toda a amostra para codificação
para viabilizar a análise estatística.

4.5

Instrumento

Foi utilizado um instrumento (Anexo 1), contendo as seguintes informações:
a) Informações sociodemográficas: sexo, idade, estado civil (solteiro, união
estável, divorciado /separado ou viúvo), se morava com o dependente, se tinha filhos,
número de filhos, situação ocupacional (empregado, desempregado ou aposentado)
e nível de escolaridade (ensino fundamental, médio, superior ou alfabetizado). Sobre
a situação de moradia, foi elaborada uma pergunta direta, com resposta dicotômica
(sim/não), para avaliar se o ente estava em situação de rua. Grau de parentesco de
quem buscou auxílio junto ao programa e participação em modalidades terapêuticas
no tratamento do familiar também foram questionados.
b) Informações sociodemográficas do ente usuário: sexo, idade, estado
civil (solteiro, união estável, divorciado /separado ou viúvo), com quem estava
morando, se estava em situação de rua, se tinha filhos, número de filhos, situação
ocupacional (empregado, desempregado ou aposentado), nível de escolaridade
(ensino fundamental, médio, superior ou alfabetizado). Sobre a situação de moradia,
foi elaborada uma pergunta direta com resposta dicotômica (sim/não), para avaliar se
o ente estava em situação de rua. Grau de parentesco de quem buscou auxílio junto
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ao programa e participação em modalidades terapêuticas no tratamento do familiar
também foram questionados.
c) Uso de substâncias: avaliação do uso de cada tipo de substância nos
últimos 3 meses (álcool, tabaco, maconha, cocaína – aspirada e fumada –,
benzodiazepínicos e anfetaminas), com respostas dicotômicas (sim/não). Também
foram avaliados o tempo de uso da substância e a idade em que o indivíduo começou
a usá-la.
d) Informações sobre as consequências do uso de substâncias em termos:
problemas com a justiça, qual membro da família foi agredido, reconhecimento da
dependência de drogas como doença, entendimento sobre o papel da família no
tratamento, disponibilidade para conversar com o usuários sobre o consumo de
drogas, se as conversas resultavam em brigas, exposição à violência interpessoal na
família (vítimas de agressão e ameaça a um membro da família e outras pessoas), se
o usuário agrediu alguém externo à família, roubo de dinheiro e objetos para a compra
ou troca de substâncias e uso de substâncias financiado com dinheiro obtido com
familiares no último ano.
e) Tratamento: se o usuário e seu familiar realizaram algum tipo de tratamento
relacionado à dependência nos últimos 12 meses (sim/não).
f) Sentimentos dos pais e familiares, tais como “você sente pena”, “dor na
alma”, angústia e vergonha em relação ao ente estar em situação de rua e por ser
usuário de substâncias. As respostas foram do tipo dicotômica (sim/não).
Os profissionais de saúde das equipes foram previamente treinados para
coletar os dados.
A coleta de dados ocorreu durante um período de 6 meses e envolveu os
registros médicos de familiares que foram atendidos entre os anos de 2014 e 2018.
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4.6

Procedimentos de análise de dados

Para analisar os resultados, foi criado um banco de dados em planilhas do MSExcel®, por meio de digitação dupla. Posteriormente, os dados foram transferidos e
analisados no Statistical Package for the Social Science (SPSS). Para a verificação
dos resultados, foi realizada a análise exploratória, por meio de médias, frequência e
porcentagem dos dados, para elucidação das características da amostra. Além disso,
foi utilizado o teste do qui-quadrado, para mensurar o grau de associação entre duas
variáveis, testar a significância existente entre duas variáveis quantitativas e comparar
proporções e possíveis divergências entre as frequências observadas e esperadas
para um certo evento.

4.6.1

Aspectos éticos

O presente estudo segue as normas da resolução 466/2012, sobre ética em
pesquisa com seres humanos.
O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade
Federal de São Paulo, sob o número de registro do parecer 4.868.350 e CCAE:
90411318.2.0000.5505 (Anexo 2).
Houve a dispensa da assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, por ser um estudo baseado em dados secundários.
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5

RESULTADOS

5.1

Apresentação dos resultados

Os resultados do estudo estão apresentados em três manuscritos.
Durante o período de desenvolvimento da presente dissertação, foi publicado
o artigo intitulado “Prevalence, consequences and factors associated with drug use
among individuals over 50 years of age in the family perspective”, no periódico Aging
and Mental Health, em 2020.136

5.1.1

O manuscrito do item 6.2

Traz o recorte sobre as características sociodemográficas dos usuários que
estavam em situação de rua e seus familiares, avaliando os aspectos associados ao
consumo e a intensificação dos conflitos intrafamiliares. A condição de rua, o uso de
drogas e os conflitos familiares consolidam um ciclo vicioso, que gera intenso
sofrimento. Essas relações foram discutidas nesse estudo.
A estruturação do manuscrito está em consonância com o Substance Use and
Misuse Journal, ao qual será submetida a publicação.

5.1.2 O manuscrito do item 6.3

Apresenta os achados referentes aos usuários de múltiplas drogas e suas
famílias. Não raramente, a dependência de novas drogas no menu do usuário é
diretamente propocional ao aumento dos problemas intrafamiliares. No estudo
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realizado foi possível detectar aspectos que intensificam os problemas no ambiente
familiar.
A estruturação do manuscrito está em consonância com o Journal Of
Psychoactive Drugs, ao qual será submetida a publicação.

5.1.3 O manuscrito do item 6.4

Explicita os resultados relacionados à violência doméstica comparando os
usuários de cocaína aspirada e fumada (crack). Comumente, o crack é relacionado à
violência, apesar da escassez de estudos comparativos do consumo desta substância
em relação às outras drogas. Assim, este estudo buscou avaliar os dois modos de
consumo da cocaína (aspirada e fumada) e constatar se o crack desencadeia maior
violência.
A configuração do manuscrito está de acordo com a revista Community Mental
Health, motivo que explica as tabelas apresentadas após às referências bibliográficas.

5.2

Manuscrito 1: Perfil, sentimentos e participação de familiares de

usuários de substâncias em situação de rua atendidos no Programa
Recomeço Família

Resumo
Objetivos: Avaliar o perfil sociodemográfico, os sentimentos despertados diante do
consumo de drogas do seu ente e a participação entre familiares de usuários de
substâncias que buscaram ajuda no Programa Recomeço Família em São Paulo,
Brasil, cujos entes encontravam-se em situação de rua.
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo baseado em dados secundários de 5.201
registros de familiares de dependentes de drogas atendidos nas 14 unidades do
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Programa Recomeço Família, entre 2014 e 2018. Foram extraídas informações
sociodemográficas sobre o familiar e o usuário de substâncias, situação de moradia,
tipo de substância consumida, informações sobre o tratamento e sentimentos dos pais
e familiares.
Resultados: Os familiares eram adultos, mulheres, com companheiro(a), com baixo
nível de escolaridade, desempregados, sendo mães/pais ou responsáveis 40,9%
entre os que buscavam apoio pela primeira vez. Os usuários de substâncias 1.477
eram jovens (18 a 29 anos), do sexo masculino, viviam sem companheira, com baixo
nível de escolaridade e trabalhavam. Destes indivíduos, 5,4% estavam em situação
de rua, 7,7% eram jovens (18 a 29 anos), 10,0% eram do sexo feminino, 6,9% viviam
sem companheiro, 7,7% tinham baixo nível de escolaridade (analfabetos) e 15,4%
eram usuários predominantemente de crack. Os familiares relataram sentimentos de
pena, angústia, “dor na alma” e vergonha em relação ao seu familiar usuário de
substância e estar em situação de rua.
Conclusão: Os familiares de usuários em situação de rua apresentam intenso
sofrimento e necessitam de assistência formal, principalmente os adultos e idosos. É
necessário investir em políticas públicas, para ampliar e articular a rede de serviços,
de modo a potencializar o Programa Recomeço Família.
Descritores: Pessoas em Situação de Rua, Família, Emoções, Transtornos
Relacionados ao Uso de Substâncias.

Introdução
Pessoas usuárias de substâncias psicoativas que se encontram em situação
de rua têm constituído uma população em evidente crescimento. Estima-se que, em
2019, cerca de 567.715 pessoas estavam em situação de rua nos Estados Unidos
(The 2019 Annual Homeless Assessment Report (AHAR) to Congress, Part 1: Pointin-Time Estimates of Homelessness, n.d.). Nesse país, cerca de 78% das pessoas em
situação de rua foram acompanhadas no sistema de saúde mental por motivos
relacionados ao uso de substâncias psicoativas (Melo et al., 2018). No Brasil, apesar
da escassez de estudos, os índices de pessoas em situação de rua teve taxa de
crescimento considerável (140%), passando de 92.515, em setembro de 2012, para
221.869, em março de 2020 (Natalino, 2020).
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Essa população é considerada um grupo heterogêneo, com necessidades
peculiares complexas e relacionadas a histórico de vitimização, baixa escolaridade e
empregos informais, exposição a situações de violência, falta de acesso a serviços e
diversos problemas de saúde, constituindo um estrato marginalizado e estigmatizado
da população (Archard & Murphy, 2015; Jutkowitz et al., 2019; Melo et al., 2018;
Moreno Baptista et al., 2017; Paiva et al., 2016). Em geral, essas pessoas convivem
com famílias conflituosas e têm carreiras interrompidas, rompimentos de
relacionamento íntimo, falta de apoio e suporte social precário, o que desencadeia
sentimentos negativos e relacionamentos interpessoais turbulentos, permeados por
desconfiança, pactos quebrados e repetidas mentiras e promessas não cumpridas
(Neale & Brown, 2016; Neale & Stevenson, 2015).
A qualidade dos vínculos estabelecidos por familiares de usuários de álcool
e/ou outras drogas em situação de rua ainda tem recebido pouca atenção social e da
comunidade científica devido, principalmente, às limitações e barreiras para se
alcançar essa população, por sua natureza instável e flutuante e/ou de seus
familiares/redes, já que ambos acessam pouco os serviços sociais e de saúde formais
(Abdel-Baki et al., 2019; Wijk & Mângia, 2019). Muitas vezes, a morosidade familiar
em identificar e/ou admitir o problema retarda a procura por ajuda externa e
profissional, o que colabora ainda mais para o agravamento da situação e de suas
consequências (Payá, 2019). Tais particularidades traduzem a escassez da
representatividade do tema (família de usuários de substâncias em situação de rua)
em estudos epidemiológicos e clínicos sobre o uso de substâncias (Bower et al., 2018;
Pacheco et al., 2020).
Um membro familiar usuário de drogas quase sempre é agente tensionador das
relações familiares, suscitando elevado nível de estresse, que pode ser agravado pela
vivência em situação de rua de seu ente (Orford et al., 2019; Pacheco et al., 2020).
Evidências mostram que o impacto do uso de substâncias pode ser percebido no
sofrimento recorrente que aflora no seio da família, resultando em maior
vulnerabilidade a sentimentos negativos, como angústia, tristeza, raiva, vergonha,
humilhação, ressentimento, impaciência, impotência, medo do futuro e solidão;
sentimentos de culpa coexistem com a vergonha pelo estado de fragilidade e de
degradação física e psíquica em que o usuário se encontra, agravando o sofrimento
emocional dos familiares (Diehl, Cordeiro, Laranjeira, 2011; Payá, 2011, 2019).
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As famílias de usuários de substâncias em situação de rua podem demandar a
delimitação clara de regras sociais, rotinas e outras exigências para viverem com eles,
pois o convívio cotidiano pode se tornar insuportável, devido aos conflitos gerados.
Os familiares podem até mesmo ser abusivos com seu ente adoecido na imposição
de limites. Consequentemente, muitos podem recorrer aos amigos, e não à família,
quando precisam de ajuda. Desse modo, formam pequenas redes de amizade
culturalmente normativas, sustentadas por contatos rotineiros e regulares (Neale &
Brown, 2016; Neale & Stevenson, 2015).
Conhecer e sistematizar as redes formais e informais dos usuários de
substâncias em situação de rua, geralmente invisíveis para gestores e trabalhadores
da saúde, são demandas cruciais, devido ao seu potencial de expandir a produção de
cuidados e fortalecer as associações no território (Archard & Murphy, 2015; Peiter et
al., 2019). Nesse contexto, podem ser levantadas as seguintes questões: Qual é o
perfil do familiar e de seu ente usuário de drogas em situação de rua? Quais são as
drogas mais utilizadas pelo ente usuário? Quais são os sentimentos despertados e o
nível de envolvimento e participação no tratamento dos familiares de dependentes de
drogas em situação de rua? Compreender o contexto familiar dos usuários de
substâncias em situação de rua e suas territorialidades configuradas no cotidiano
contribui para a formulação de políticas públicas que visam a garantir direitos civis às
pessoas (usuários e seus familiares) em situação de vulnerabilidade, sofrimento e
exclusão social (Peiter et al., 2019). Assim, a sistematização de informações que
permitam traçar as características do perfil psicossocial dos membros do entorno
familiar que são afetados pelas consequências do uso de substâncias potencializadas
pelos problemas acarretados pela situação de rua é fundamental para que se possa
entender clinicamente os agravos que se manifestam nos familiares e mapear
possíveis fontes de resiliência (Pacheco et al., 2020).
Neste contexto, o presente estudo tem por objetivo avaliar o perfil de familiares
de usuários de substâncias que buscaram ajuda formal em serviços especializados e
cujos entes encontram-se em situação de rua, assim como identificar o tipo de
substâncias utilizada, os sentimentos despertados e a participação dos familiares no
Programa Recomeço Família (PRF) em São Paulo, Brasil.
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Cenário e Coleta
Trata-se de um estudo descritivo baseado em dados secundários, de
abordagem quantitativa. A pesquisa foi realizada em todas as 14 unidades de serviços
que atendem o PRF, alocadas em sete municípios do Estado de São Paulo, Brasil. A
coleta de dados foi realizada entre fevereiro de 2014 a dezembro de 2018,
acompanhando a avaliação dos usuários familiares atendidos no programa.
O PRF tem por finalidade realizar apoio e orientação a familiares de usuários
de substâncias. Trata-se de uma ação intersecretarial do Governo do Estado, em
parceria com a Secretaria Estadual da Saúde e a Secretaria da Justiça e Cidadania,
conveniadas com a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM)
e 11 Centros de Integração à Cidadania (CICs), exceto nas unidades Centro de
Referência de Álcool, Tabaco e outras Drogas (Cratod), Helvétia e Ermelino
Matarazzo – todos localizados no município de São Paulo.
A amostra total foi composta de 5.201 registros de familiares que buscaram
assistência no programa pela primeira vez nos referidos serviços. Os critérios de
elegibilidade para composição da amostra foram: todos os prontuários de atendidos
cadastrados no PRF, de ambos os sexos, independentemente da idade e do tipo de
substância utilizada e que buscaram apoio pela primeira vez na vida.
Instrumentos
Foram utilizados o questionário padronizado do Levantamento Nacional de
Álcool e Outras Drogas (Lenad) e instrumento voltado à família (Levantamento
Nacional de Famílias dos Dependentes Químicos – LENAD Família –, do Instituto
Nacional de Políticas Públicas de Álcool e Drogas – Inpad). Os instrumentos
continham (Pacheco et al., 2020):
a) Informações sociodemográficas sobre o usuário: sexo, idade, estado civil,
escolaridade, tempo de uso, número de filhos e problemas com a justiça e situação
ocupacional.
b) Informações sobre o membro familiar do usuário de substâncias: sexo, idade,
estado civil, escolaridade, situação ocupacional e atividades laborais.
c) Situação da moradia: uma pergunta direta com resposta dicotômica solicitando
informações sobre o usuário de drogas estar em situação de rua (sim/não).
c) Tipo de substância consumida: álcool, tabaco, maconha, cocaína e/ou crack.
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d) Informações sobre o tratamento: grau de parentesco de quem buscou auxílio
junto ao programa e participação em modalidades terapêuticas no tratamento do
familiar.
e) Sentimentos das mães/pais e outros familiares: uma pergunta: Quais destes
sentimentos você consegue detectar em seu dia a dia? pena, ‘dor na alma’, angústia,
vergonha, tristeza, culpa, irritação, raiva, solidão, medo, impotência, decepção, outros
e sintomas físicos.
Análise estatística
Os dados foram inicialmente organizados em planilha no MS-Excel®, tendo
sido realizada dupla digitação como forma de verificação da precisão e da
consistência. Em seguida, os dados foram avaliados por meio do Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS), versão 26.0 para Windows. A análise exploratória dos
dados foi realizada por meio de frequências (n) e percentuais (%), para permitir a
comparação das características sociodemográficas. O teste do qui-quadrado foi
realizado para testar a significância da relação entre as variáveis qualitativas, bem
como para comparar possíveis diferenças entre as frequências observadas e
esperadas para cada evento. Para todos os testes, foi considerado um nível de
significância de 95%. A análise multivariada foi realizada, considerando a odds ratio
bruta, o intervalo de confiança de 95% (IC95%) e, posteriormente, a odds ratio
ajustada para todas as variáveis que apresentaram valores estatisticamente
significativos no teste do qui-quadrado. A análise foi realizada baseada no número de
dados respondidos e os não respondidos foram desprezados.
Questões éticas
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa local (CCAE:
90411318.2.0000.5505). Seguiu as diretrizes definidas pela resolução 466/12, que
normatiza a pesquisa com seres humanos, do Conselho Nacional de Saúde, do
Ministério da Saúde e da Declaração da World Medical Association de Helsinque, de
2013.
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Resultados
Características sociodemográficas das famílias e dos usuários de substâncias
em situação de rua
Quanto às características dos familiares (n=4.697) que buscaram assistência
no PRF, nota-se um perfil de indivíduos com idade acima de 50 anos, a maioria do
sexo feminino, com companheiro(a), baixo nível de escolaridade e não exercia
atividades laborais; 2.130 (40,9%) eram pais/mães ou responsáveis. Nesse grupo, os
familiares dos indivíduos usuários de substâncias e que estavam em situação de rua
se diferenciaram na amostra geral por serem adultos (75; 7,2%), idosos (58; 7,2%),
com baixo nível de escolaridade (60; 5,1%), analfabetos (140; 9,6%) e não exerciam
atividades laborais (125; 6,8%), com valores estatisticamente significantes (p<0,05)
(Tabela 1).
Tabela 1 – Características sociodemográficas dos indivíduos em situação
que buscaram por assistência, São Paulo (SP), Brasil (n = 4.697)
Usuário em situação de rua
n (%)
Variável
Sim
Não
(n = 279)
(n =4418)
<17
18 (3,1)
562 (96,9)
18-29
114 (7,7)†
1.363
(92,3)
30-39
86 (7,2)
1.115
Faixa etária
(92,8)
(anos)*
40-49
28 (4,1)
651 (95,9)
50-59
21 (5,3)
376 (94,7)
> 60
2 (1,1)
175 (98,9)
Não respondeu
10 (5,4)
175 (94,6)
<0,001†
188 (5,0)
3.540
Masculino
(95,0)
Sexo*
Feminino
82 (10,0)†
735 (90,0)
<0,001
3.638
Sem companheiro
269 (6,9)†
(93,1)
Estado civil*§
Com companheiro
10 (1,3)
780 (98,7)
<0,001†
Não
14 (7,7)‡
168 (92,3)
Alfabetizado*
Sim
112 (3,9)
2.794
(96,1)
0,011‡
Ensino Fundamental
42 (5,0)†
795 (95,0)
Nível de
33 (3,0)
1.052
Ensino Médio
escolaridade*
(97,0)
Ensino Superior
2 (1,4)
138 (98,6)

de rua e de seus familiares
Familiar do usuário
n (%)
Sim
Não
(n = 279)
(n =4418)
8 (5,0)
153 (95,0)
21 (3,7)
552 (96,3)
38 (4,3)

847 (95,7)

63 (6,3)
75 (7,2)‡
58 (7,2)‡
16 (7,2)
0,015‡
38 (4,9)

940 (93,7)
970 (92,8)
751 (92,8)
205 (92,8)

235 (6,2)
0,173

3.571 (93,8)

95 (6,0)
91 (4,9)
0,143
140 (9,6)†
139 (4,3)

1.478 (94,0)
1.765 (95,1)

737 (95,1)

1.322 (90,4)
3.094 (95,7)

<0,001†
60 (5,1)†
33 (3,5)

1.109 (94,9)
897 (96,5)

13 (3,5)

360 (96,5)
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Estado
ocupacional*

Não respondeu

202 (7,7)

Trabalha

<0,001†
105 (4,0)

Não trabalha

138 (9,1)†

2.433
(92,3)
2.493
(96,0)
1.374
(90,9)

173 (7,8)

2.052 (92,2)

<0,001†
154 (5,4)

2.702 (94,6)

125 (6,8)‡

1.716 (93,2)

<0,001†
Nota: Teste do qui-quadrado*. †valor de p≤0,001; ‡p<0,05;

0,048‡

Os resultados mostram ainda que os familiares mencionaram que seus entes
usuários de substâncias eram jovens (18 a 29 anos), do sexo masculino, viviam sem
companheiro, tinham baixo nível de escolaridade e estavam trabalhando. Entre esses
indivíduos, 279 (5,4%) estavam em situação de rua, 114 (7,7%) apresentaram
características peculiares que se diferenciaram da amostra por serem jovens (18 a 29
anos), 82 (10,0%) eram do sexo feminino, 269 (6,9%) viviam sem companheiro, 14
(7,7%) eram analfabetos, 42 (5,0%) estudaram até o ensino fundamental e 138 (9,1%)
não estavam trabalhando, segundo informações de seus familiares.
Nos registros dos prontuários, foi observado que, do total de familiares
atendidos, 2.130 (43,6%) eram mães/pais ou responsáveis que buscaram assistência
familiar no PRF. A maioria recorria pela primeira vez a algum tipo de assistência para
a família, nas seguintes modalidades: 42,4% atendimento individual familiar, 12,6%
grupo de psicoeducação familiar e 13,5% grupo de família. Dos entes usuários de
substâncias, apenas 759 (16,2%) estavam em tratamento e 325 (6,9%) tinham sido
encaminhados para tratamento por intermédio da família (Tabela 2).
Tabela 2 – Características sobre o familiar e o envolvimento na assistência da pessoa em situação de
rua, São Paulo (SP), Brasil (n = 5.201)
Familiar com ente em
situação de rua
n (%)
Paresntesco e tratamento
Varíaveis
Sim
Não
Total
(n = 279)
(n = 4418)
(n = 4697)
Valor de p
Pais/responsáveis
168 (7,9)
1.962 (92,1)
2.130 (43,6)
Avós
6 (6,5)
86 (93,5)
92 (1,9)
Irmãos
37 (5,9)
589 (94,1)
626 (12,8)
Familiar que buscou
<0,001*
Primos
3 (5,7)
50 (94,3)
53 (15,5)
assistência (n=3.875)
Filhos
11 (4,1)
260 (95,9)
271 (5,5)
Esposo(a)
13 (1,8)
690 (98,2)
703 (14,4)
Atendimento individual
familia†
(n=4.697)

Sim
Não

85 (4,3)
194 (7,2)

1.907 (95,7)
2.511 (92,8)

1.992 (42,4)
2.705 (57,6)

<0,001*

Sim

23 (3,9)

570 (96,1)

593 (12,6)

0,023‡
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Grupo de psicoeducação
familiar† (n=4.697)
Grupo de família†
(n=4.697)

Não

256 (6,2)

3.848 (93,8)

4.104 (87,4)

Sim
Não

25 (3,9)
254 (6,3)

611 (96,1)
3.807 (93,7)

636 (13,5)
4.061 (86,5)

0,021‡

O ente com dependência
de drogas está em
tratamento† (n=4.697)

Sim
Não
Não respondeu

41 (5,4)
206 (6,0)
32 (6,1)

718 (94,6)
3.211 (94,0)
489 (93,9)

759 (16,2)
3.417 (72,7)
521 (11,1)

0,787

319 (98,2)
4.099 (93,8)

325 (6,9)
4.372 (93,1)

Encaminhamento para o
Sim
6 (1,8)
tratamento foi realizado por
Não
273
(6,2)
intermédio da família para
o ente com dependência
química† (n=4.697)
Nota: *valor de p≤0,001; †teste do qui-quadrado; ‡p<0,05.

0,001*

Familiares dos indivíduos em situação de rua se diferenciaram dos demais pelo
fato de terem sido os pais os responsáveis por buscarem assistência no PRF (168;
7,9%), além de estar a maioria fora do tratamento oferecido no programa, seja na
assistência individual ao familiar, no grupo de família ou na psicoeducação. Ainda, o
encaminhamento do ente com dependência não foi realizado por intermédio dos
familiares, com valores estatisticamente significantes (p<0,05).
Quanto ao tipo de substância utilizada, os familiares mencionaram que álcool
(70,8%), cocaína e/ou crack (62,0%) e demais drogas ilícitas (77,2%) foram as mais
comumente consumidas por seus entes. Entre os indivíduos em situação de rua,
houve predomínio do uso de crack (194; 15,4%), ou o uso de crack e/ou cocaína (235;
8,1%) e o uso de outras drogas ilícitas, exceto álcool e tabaco (247; 6,8%), mas não
o uso de álcool (110; 8,0%) somente, com valores estatisticamente significantes
(p<0,05) (Tabela 3).
Tabela 3 – Tipos de substância utilizada pelos indivíduos em situação de rua, São Paulo (SP), Brasil
(n=4.697)
Indivíduo em situação de rua
Tipo de droga
n (%)
Sim
Não
Total
Valor de p
(n = 279)
(n = 4418) (n = 4697)
Álcool*
Sim
169 (5,1)
3.156
3.325
(94,9)
(70,8)
<0,001†
Não
110 (8,0)
1.262
1.372
(92,0)
(29,2)
Tabaco*
Sim
105 (6,5)
1.506
1.611
(93,5)
(34,3)
0,226
Não
174 (5,6)
2.912
3.086
(94,4)
(65,7)
Maconha*
133 (6,4)
1.940
2.073
Sim
(93,6)
(44,1)
0,220
146 (5,6)
2.478
2.624
Não
(94,4)
(55,9)
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Cocaína*
Sim
Não

154 (6,3)
125 (5,5)

Sim
Não

194 (15,4)
85 (2,5)

Crack*

Cocaína e/ou crack*
Sim
Não
Drogas ilícitas (exceto álcool e
tabaco) *

Sim
Não

235 (8,1)
44 (2,5)
247 (6,8)
32 (3,0)

2.275
(93,7)
2.143
(94,5)
1.062
(84,6)
3.356
(97,5)
2.676
(91,9)
1.742
(97,5)
3.377
(93,2)
1.041
(97,0)

2.429
(51,7)
2.268
(48,2)
1.256
(26,7)
3.441
(73,3)
2.911
(62,0)
1.786
(38,0)
3.624
(77,2)
1.073
(22,8)

0,230

<0,001†

<0,001†

<0,001†

Nota: *Teste do qui-quadrado. †valor de p≤0,001, ‡p<0,05.

Os resultados apresentados na Tabela 4 mostram os sentimentos dos
familiares, como pena, “dor na alma”, angústia e vergonha, que foram vivenciados por
parte dos pais e demais familiares em relação a seus entes, por estarem em situação
de rua e serem usuários de crack. Sentimentos como pena, “dor na alma” e angústia
aparecem em porcentagens mais altas entre os pais cujos filhos viviam em situação
de rua e pelo uso de crack. Todavia, a vergonha foi o sentimento mais proeminente
entre os familiares apenas em relação a ter seu ente em situação de rua.
Tabela 4 – Comparação entre sentimentos dos pais e demais familiares em relação ao familiar estar
em situação de rua e ser usuário de crack, São Paulo (SP), Brasil (n =5.201)
Em situação de rua
Usuários de crack
n (%)
n (%)
Parentesco e sentimento
Sim
Não
Sim
Não
Sim
96 (10,8)*
790 (89,2)
349 (36,5)*
607 (63,5)
Pais
Pena
Não
69 (5,8)
1.126 (94,2)
335 (25,7)
968 (74,3)
<0,001†
<0,001†
Sim
50 (5,1)
923 (94,9)
288 (27,0)*
779 (73,0)
Familiares
Pena
Não
42 (3,5)
1.144 (96,5)
288 (20,9)
1.093 (79,1)
0,067
<0,001†
Sim
146 (7,9)*
288 (27,0)
637 (31,5)*
1.386 (68,5)
Total
Pena
Não
111 (4,7)
2.270 (95,3)
623 (23,2)
2061 (76,8)
<0,001†
<0,001†
Sim
86 (10,3)*
747 (89,7)
312 (34,8)*
584 (65,2)
Pais
Dor na alma
Não
79 (6,3)
1.169 (93,7)
372 (27,3)
991 (72,7)
0,001†
<0,001†
Sim
26 (3,9)
634 (96,1)
200 (27,1)*
537 (72,9)
Familiares
Dor na alma
Não
66 (4,4)
1.433 (95,6)
376 (22,0)
1.335 (78,0)
0,623
<0,001†
Dor na alma
Sim
112 (7,5)†
1.381 (92,5)
512 (31,4)*
1.121 (68,6)
Total
Não
145 (5,3)
2.602 (94,7)
748 (24,3)
2.326 (75,7)
0,004‡
<0,001†
Sim
127 (9,2)†
1.253 (90,8)
479 (32,3)†
1.004 (67,7)
Pais
Angústia
Não
38 (5,4)
663 (94,6)
205 (26,4)
571 (73,6)
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0,003‡
0,004‡
56 (4,4)
1.212 (95,6)
349 (25,1)†
1.042 (74,9)
Familiares
Angústia
36 (4,0)
855 (96,0)
227 (21,5)
830 (78,5)
0,670
0,037‡
Sim
183 (6,9)†
2.465 (93,1)
828 (28,8)*
2.046 (71,2)
Total
Angústia
Não
74 (4,6)
1.518 (95,4)
432 (23,6)
1.401 (76,4)
0,003‡
<0,001†
Sim
62 (8,2)
697 (91,8)
253 (30,7)
571 (69,3)
Pais
Vergonha
Não
103 (7,8)
1.219 (92,2)
431 (30,0)
1.004 (70,0)
0,759
0,739
Sim
21 (2,6)
794 (97,4)
201 (22,5)
693 (77,5)
Familiares
Vergonha
Não
71 (5,3)†
1.273 (94,7)
375 (24,1)
11.79 (75,9)
0,003‡
0,355
Total
Vergonha
Sim
83 (5,3)
1.491 (94,7)
454 (26,4)
1.264 (73,6)
Não
174 (6,5)
2.492 (93,5)
806 (27,0)
2.183 (73,0)
0,098
0,687
Nota: *Teste do qui-quadrado; †valor de p≤0,001; ‡p<0,05. Os números e porcentagens foram
apresentados de acordo com o número de respondente, utilizando a amostra total de 5.201.
Sim
Não

Discussão
O perfil da amostra que buscou assistência familiar no referido serviço não
destoa de outras pesquisas, uma vez que, em sua maioria, foram mulheres, as quais
figuram como um grupo de elevado nível de vulnerabilidade psicossocial, com
características importantes de precarização da vida, e são praticamente as únicas
cuidadoras ou responsáveis pelo ente usuário de drogas e em situação de rua. Desse
modo, este perfil também é observado em estudos com familiares de usuários de
drogas, independentemente de estarem em situação de rua (Piña Cabrera & Piña
Cabrera, 2019; Schenck et al., 2017; Seleghim et al., 2019; Sharma et al., 2019).
Estudos mostram as relações dialéticas do estar em situação de rua e o uso de
substâncias psicoativas, muitas vezes associadas às condições sociais e econômicas,
como pobreza, precariedade social, transtornos mentais (comorbidades), problemas
relacionais intrafamiliares, violência doméstica, abandono de seus lares e
distanciamento dos familiares (Ciapessoni & Ciapessoni, 2019, Melo et al., 2018,
DiGuiseppi et al., 2020; Moreno Baptista et al., 2017; Wang et al., 2019). O binômio
pessoas em situação de rua-uso de substâncias é um fenômeno crescente,
considerado um problema social desafiador para os profissionais de saúde e
assistência social, configurando uma questão importante de saúde pública (Roca et
al., 2019).
Evidências mostraram que esse grupo demanda maior taxa de hospitalização
entre jovens (Chang et al., 2018) e usa mais frequentemente os serviços de
emergência de saúde mental (Moulin et al., 2018). Dada a complexidade do quadro
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clínico e a dificuldade relacional que também se reflete na relação entre profissional e
usuário, na abordagem da pessoa em situação de rua, os vínculos estabelecidos entre
pacientes e a rede de trabalhadores da saúde são fundamentais para determinar a
qualidade da atuação profissional (Bittencourt et al., 2019).
Quanto às características dos entes usuários de substâncias que se
encontravam em situação de rua, a pesquisa diferiu de outros estudos, ao constatar
um grupo proporcionalmente maior de mulheres jovens. Assim, este é um dado
surpreendente, pois esperava-se maior prevalência de pessoas do sexo masculino,
com predominância de uso de substâncias e, principalmente, vivendo em situação de
rua, como tem sido descrito na literatura (Piña Cabrera & Piña Cabrera, 2019; Schenck
et al., 2017). Por outro lado, pode ser levantada a hipótese de que essas mulheres em
dupla situação de vulnerabilidade – por estarem nas ruas e serem usuárias de drogas
– despertam maior preocupação em seus familiares, ocasionando a procura por apoio
por parte de seus familiares diante da angústia de ver seu ente dependente (mulher)
em situação de rua. Todavia, esse é um tema que deve ser melhor explorado em
estudos futuros.
A realidade de mulheres que vivem nesse contexto foi discutida em estudo
realizado na chamada Cracolândia, região deteriorada do centro histórico do
município de São Paulo, mostrando incremento no número de mulheres, com média
de idade de 34,6 anos, passando de 16,8%, em 2016, para 34,5%, em 2017
(“LECUCA – Levantamento de Cenas de Uso em Capitais", 2021). Essa é uma
questão social bastante complexa, pois, considerando a exposição dessas mulheres
no contexto de rua, é maior o risco para sofrerem violência psicológica, física e sexual,
com potencial exposição a Infecções Sexuamente Transmissíveis (IST) e outros
agravos, como tuberculose (Nunes & Andrade, 2009; Bingham et al., 2019).
Quanto à participação dos familiares na busca por tratamento para si, o PRF
oferece assistência voltada especificamente para os aspectos emocionais dos
familiares, que visa proporcionar condições para uma vida saudável e digna para essa
população. No ambiente de tratamento, geralmente a mulher é diretamente
responsável pelos cuidados de seus entes familiares (Bortolon et al., 2016; Pacheco
et al., 2020; Sharma et al., 2019), assim como apoia plenamente que eles busquem
tratamentos (Orford et al., 2019). É notório que as mulheres familiares de usuários
também precisam ser cuidadas, uma vez que a convivência com um dependente
químico aumenta drasticamente as chances de sofrimento e adoecimento, por motivos
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relacionados ao uso da substância e suas repercussões psicossociais (Júnior et al.,
2016).
Costumeiramente, os familiares centram o cuidado no usuário e negligenciam
o autocuidado (Horta et al., 2016), vivenciando autossacrifício, o que potencializa
ainda mais seu sofrimento mental (Bortolon et al., 2016). Familiares de usuários de
drogas são acometidos por elevada incidência de comorbidades psiquiátricas,
desencadeadas ou intensificadas pelo uso de substâncias do seu ente (Bortolon et al.,
2016; Mattoo, 2020). Estudo relatou que os familiares de usuários normalmente
apresentam sentimentos diversos suscitados pelas situações vividas, o que resulta ou
potencializa reações ao estresse, como sofrimento, tristeza, culpa, frustração,
fracasso, decepção, preocupação, medo, incerteza, constrangimento, fé, esperança e
amor (Rodrigues T. F. C. da S. et al., 2018). Desse modo, é possível afirmar que o
envolvimento inevitável com seu ente resulta em condição que requer cuidados pelos
serviços de saúde.
Outro achado importante refere-se à baixa inserção tanto dos familiares como
de seu ente em situação de rua usuário de substâncias no tratamento,
independentemente da modalidade sugerida. Os pais ou responsáveis são os que
geralmente exercem o papel de cuidadores e foram aqueles que tomaram a iniciativa
de buscar assistência familiar. Contudo, a maioria de seus entes usuários de
substâncias e daqueles que também se encontravam em situação de rua estava fora
do tratamento. Desse modo, ambos os grupos apresentavam necessidades sociais e
de saúde complexas e contavam com suporte social limitado. Esse fato também pode
ter ocorrido, muitas vezes, por falta de opções na rede de atenção à saúde, com oferta
de assistência específica aos familiares, tendo em vista os poucos anos de existência
do PRF. Ademais, é preciso considerar também os motivos inerentes às famílias,
como a demora em perceber que a dependência de drogas também pode
desencadear adoecimento em todos os membros envolvidos. Igualmente, a demora
em identificar e, posteriormente, aceitar a dependência química em seus entes
familiares (Sakiyama et al., 2015; Seleghim et al., 2019), ou seja, a tolerância social
faz com que nem sempre se tenha um entendimento do uso de droga como problema
de saúde, o que caracteriza os mecanismos individuais de defesa e o adoecimento
desse familiar (Sakiyama et al., 2015).
Em relação ao uso de substâncias, destaca-se que os familiares assinalaram
que o álcool foi a substância de maior consumo por seus entes, embora nem sempre
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seja utilizado de forma isolada. Todavia, notam-se elevadas porcentagens do uso de
cocaína e/ou crack, assim como de outras drogas ilícitas (exceto álcool e tabaco) entre
os indivíduos em situação de rua. Esses resultados fornecem indicadores de que o
uso de cocaína e/ou crack pode estar associado a problemas vivenciados no ambiente
familiar, os quais podem ter motivado a busca por cuidado e tratamento familiar. A
mesma constatação pode ser percebida em outro estudo, que evidenciou que as
mesmas substâncias foram relatadas por familiares de usuários de drogas de cidades
das cinco macrorregiões do território brasileiro, com índices de uso de cocaína (61%),
crack (41,7%), álcool (62,1%) e maconha (68,4%) (Orford et al., 2019).
Por ser uma substância de baixo custo e acessibilidade, a presença do álcool
é muito constante na vida de pessoas em situação de rua, pois acalenta a fome, induz
ao sono e alivia os diversos sofrimentos que as condições de vida precarizada
proporciona. Os agravamentos decorrentes do uso de álcool, como a dependência de
álcool e de outras drogas, foram identificados em indivíduos nestas situações (38% e
25%, respectivamente, para álcool e drogas). Além disso, o álcool foi considerado
responsável pela manutenção da condição de rua (Alessandrini et al., 2018), o qual,
combinado com outras drogas, é considerado um agravante, com alta prevalência
nessa população (Moreno Baptista et al., 2017; Roca et al., 2019). Estudo canadense
identificou prevalência de 37,9% para dependência de álcool na população em
situação de rua, índices bastantes elevados quando comparados com a população
geral, na qual se encontra entre 3% e 4% (Pauly et al., 2019). Ainda, 46,9% dos
usuários de crack que frequentavam a Cracolândia usavam a substância associada a
uma segunda droga, com dependência de ambas as substâncias (“LECUCA –
Levantamento de Cenas de Uso em Capitais,” 2021). O uso de álcool está
frequentemente mascarado pelo uso de outras substâncias, dando a impressão de
que, dentre os grandes problemas, esse parece ser o menor. O uso de substâncias é
reconhecido como fator de fragilização da saúde dos indivíduos em situação de rua,
com maior suscetibilidade a outras morbidades, redução da possibilidade de
engajamento em trabalhos fixos, esgotamento físico e risco de acidentes (Botti et al.,
2010).
Como em outros estudos, os sentimentos dos pais e familiares diante da
situação do ente usuário se manifesta de modo ambíguo, com expressões de amor e
ódio. Comumente, os familiares manifestam compaixão, ignomínia, desgosto, medo e
humilhação. Os pais de dependentes de drogas em situação de rua manifestaram
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sentimentos mais intensos, o que pode ser explicado pela devassidão de emoções e
pensamentos provocados nos familiares, ao se deporem com a troca que os usuários
fazem do conforto de sua casa pela rua (Horta et al., 2016), com ênfase no sentimento
de vergonha.
Para os pais, o adoecimento dos filhos, em virtude do uso de drogas, afeta
profundamente sua autoestima. Eles são levados a vivenciarem profundas mudanças
em suas vidas, o que acarreta desequilíbrio em toda a estrutura familiar. É comum
que ocorram rupturas de vínculos entre os membros, pois a emergência do problema
pode ser significada como indício de que houve falhas no sistema familiar. Nesse
contexto, tendem a proliferar as reações de medo, incerteza, depressão, dentre outros
sentimentos negativos e estigmatizantes (Pereira & Cascaes, 2018).
O quadro psíquico que resulta em sofrimento recorrente, que acaba
comprometendo a qualidade de vida e o bem-estar (Vederhus et al., 2019),
normalmente pode ser constatado em familiares de dependentes de drogas. Eles são
afetados de diversas maneiras pelos hábitos de consumo de substâncias do seu ente,
podendo apresentar problemas psicológicos, sintomas físicos, isolamento social e
exclusão (Pacheco et al., 2020; Rodrigues et al., 2016). Os sentimentos dos pais em
relação aos filhos é um componente fundamental no processo motivacional que lhes
vai permitir estabelecer os comportamentos que poderão ajudá-los a tomar a decisão
de buscar caminhos para cessar o uso de drogas (Muchiri & dos Santos, 2018).
Por fim, é importante refletir que a família exerce um papel fundamental no
processo de tratamento do dependente, mas também se mostra fragilizada pelas
adversidades que enfrenta no convívio com a pessoa adoecida e pelo estigma a que
é submetida pelo contexto social (Mattoo, 2020; Sim & Hwang, 2018), o que leva o
grupo familiar a ter sua qualidade de vida comprometida (Vederhus et al., 2019).
Limitação do estudo
Uma das limitações identificada é que se trata de um estudo baseado em dados
secundários. Pode haver subnotificação ou falhas de informações nos registros
dessas famílias e seus entes, uma vez que o instrumento de triagem muitas vezes
não inclui resultados de escalas e/ou questionários padronizados utilizados na
primeira consulta no PRF, o que permitiria identificar melhor não apenas a presença
dos problemas, mas também a intensidade dos agravos. Outra limitação é que as
informações obtidas sobre o ente usuário de drogas são secundárias, uma vez que as
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questões foram direcionadas para o familiar, pois o atendimento é específico para a
família
Implicações para a prática
Uma abordagem integrada de saúde, assistência social e atenção à
comunidade, voltada às necessidades de reabilitação psicossocial, com atenção às
comorbidades das pessoas em situação de rua, proporciona o modelo ideal de
prestação de cuidados, especialmente quando inclui a atenção aos familiares. Essas
condições são particularmente importantes para indivíduos que estão em situação de
rua e fazem uso regular de drogas, estando associadas ao aumento do engajamento
nos serviços (ACMD, 2019).
Conclusão
Pode-se concluir que o perfil de familiares e de seus entes, que são usuários
de drogas e vivem em situação de rua, configura um grupo extremamente vulnerável,
uma vez que a condição de rua combinada com o uso de substâncias entre os jovens,
em contraste com a entrada na terceira idade vivenciada pelo cuidador que buscou
apoio no RF, resulta numa díade relacional que, mesmo que fosse desprovida de
algumas mazelas, já acarretaria grandes desafios, dados os conflitos intergeracionais.
Imagine-se, então, a soma da complexidade decorrente da combinação de
características das díades encontradas. Desse modo, há um enorme desafio para
estruturar as redes de cuidados, em especial para a implementação das políticas
públicas de saúde que abordam a dependência de drogas.
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Resumo
O estudo tem por objetivo avaliar o perfil de familiares de usuários de múltiplas
substâncias que buscaram ajuda em serviço especializado e os tipos de substâncias
utilizadas, mecanismos de enfrentamento desses familiares e participação no
tratamento. Trata-se de estudo descritivo, de abordagem quantitativa, baseado em
dados secundários de 5.201 registros. Utilizaram-se informações sociodemográficas
sobre o familiar e o usuário de substâncias, situação de moradia, substância
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consumida, tratamento e mecanismos de enfrentamento dos pais e familiares.
Familiares de usuários de múltiplas drogas eram pais ou responsáveis (42,1%), dos
quais 39,8% tinham entre 50 e 59 anos e 39,9% mais de 60 anos. Os usuários de
polissubstâncias (38,7%) eram jovens, jovens-adultos, solteiros, com filhos,
alfabetizados, não estudavam, estavam em situação de rua e trabalhavam. Mais da
metade dos pais (62,7%) e mães (52,5%) sofreram violência ocasionada pelo usuário.
Familiares de poliusuários davam mais dinheiro para o consumo. A maioria dos
poliusuários consumia crack associado a outra substância, como maconha 92,1%,
cocaína 92%, tabaco 94,9% e tabaco e/ou maconha 94,5%. Familiares de poliusuários
lidam com maior complexidade no trato com o dependente. São necessárias mais
pesquisas para aumentar a compreensão, bem como investir em políticas públicas
com foco na família do dependente.
Descritores: Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias, Família, Cocaína,
Cocaína Crack, Pessoas em Situação de Rua.
Introdução
O consumo de drogas tem crescido mundialmente. Em 2018, cerca de 269
milhões de pessoas entre 15 e 64 anos consumiram drogas. Destas, 35,6 milhões
apresentaram transtornos relacionados ao consumo. Nos últimos anos, o consumo de
cocaína (aspirada e fumada) tem sido motivo preocupante em diversos países,
principalmente nos da América do Sul (United Nations Office On Drugs And Labor,
2021). O uso de cocaína associada a outras substâncias está fortemente relacionado
à overdoses (Cano et al., 2020, pp. 2002–2018) e à transmissão de Infecções
Sexualmente Transmissíveis (IST) e outros agravos à saúde (Donnadieu-Rigole et al.,
2020; Zeferino et al., 2017). Não obstante, o uso de múltiplas substâncias ou o poliuso,
ou seja, a combinação de duas ou mais droga, tem sido tema crescente dentre os
problemas de saúde pública (United Nations Office On Drugs And Labor, 2021).
Essa é uma realidade no Brasil. Os dados do III Levantamento Nacional sobre
o Uso de Drogas na População Brasileira (III LNUD) mostraram que o uso de múltiplas
drogas nos últimos 12 meses é mais prevalecente entre jovens de 18 a 34 anos (Cruz
& Saúde, 2017). Embora a teoria da porta de entrada tenha sido abandonada, o abuso
de qualquer tipo de droga aumenta o risco para mudanças para outras substâncias
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em busca da potencialização de seus efeitos (Manzar et al., 2018). Além disso, o
consumo de múltiplas drogas resulta em danos mais graves quando comparado ao
uso isolado de cada substância (Zambon et al., 2017), comprometendo sua rede de
relacionamento social – em especial, os familiares.
A rede relacional de usuários de múltiplas drogas comumente costuma ficar
prejudicada, pois, além do estreitamento de repertório normalmente incidente nessa
população, o consumo de poliuso de substâncias está relacionado à diminuição da
capacidade de se estabelecer empatia. É alta a associação entre o uso de múltiplas
drogas e o comportamento antissocial, podendo ser um desfecho do impacto
prejudicial na empatia (Kroll et al., 2018). O prejuízo na capacidade de estabelecer
empatia corrobora as causas das tensões nas relações familiares. Em estudo com
poliusuários, 91,5% dos participantes apresentaram problemas nas relações
familiares (Marín-Navarrete et al., 2018). Sharma et al. encontraram relação
proporcional entre a quantidade de substância e a sobrecarga vivida pela família.
Desse modo, quanto mais tipos de drogas faziam parte do menu de consumo do
usuário, mais sofrimento familiar foi constatado (Sharma et al., 2019).
Famílias afetadas pela dependência de drogas normalmente apresentam
prejuízos no desempenho dos papéis parentais, comunicação prejudicada,
distanciamento emocional, normas e limites prejudicados e educação baseada em
estratégias pedagógicas violentas (Rojas Soto et al., 2017). Uma vez que o uso de
múltiplas drogas está associado a vários danos à saúde (Zambon et al., 2017), tornamse necessários ampliar a compreensão de como esse modo de consumo impacta na
família e, assim, possibilitar intervenções mais eficazes para ajudar os pacientes e
familiares que se encontram nessa condição. Quais são as características das famílias
que possuem um ente usuário de múltiplas substâncias? Qual a influência do
consumo de drogas na dinâmica familiar? Considerando-se que o consumo de
múltiplas drogas se apresenta inversamente proporcional à adesão e à eficácia do
tratamento e diretamente proporcional às doenças psiquiátricas (Timko et al., 2017),
faz-se necessário um atendimento ao usuário que contemple a interação entre as
substâncias (Zambon et al., 2017) e uma melhor compreensão da dinâmica familiar,
tendo os demais familiares como eletivos ao cuidado de saúde, uma vez que, dentre
outros problemas, pode existir um impacto intergeracional, já que os filhos de usuários
de múltiplas substâncias apresentam maior tendência de consumo de drogas e,
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assim, a prevenção de uma geração pode ser mais profícua se houver início na
geração anterior, quando ainda os filhos não eram nascidos, ou seja, a prevenção em
alguns grupos pode ter início antes da concepção (Kerr et al., 2020). Deve-se, então,
compreender as razões para que essa dinâmica familiar possa se constituir como terra
fértil para a continuidade do consumo abusivo de substâncias.
Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo caracterizar o perfil de
familiares de usuários de múltiplas substâncias que buscaram ajuda formal em serviço
especializado em assistência aos familiares de usuários de drogas, assim como os
tipos de substâncias utilizadas, os sentimentos desses familiares diante do consumo
de drogas do seu ente e a participação no suporte ofertado pelo Programa Recomeço
Família.

Instrumentos
Foi utilizada uma ficha de informações baseadas no questionário do
Levantamento Nacional de Famílias dos Dependentes Químicos (LENAD Família), do
Instituto Nacional de Políticas Públicas de Álcool e Drogas (Inpad) (Pacheco et al.,
2020) com:
a) Informações sociodemográficas sobre o familiar: grau de parentesco, idade e
sexo.
b) Informações sobre o ente familiar usuário de múltiplas substâncias: sexo,
idade, estado civil e ocupacional, número de filhos, escolaridade (anos de estudo e
alfabetização) e informação sobre estar em situação de rua (sim/não).
b) Uso de múltiplas substâncias: uma combinação de uso de álcool, tabaco,
maconha, cocaína e/ou crack e outras substâncias de forma concomitante, com
resposta dicotômica (sim/não), considerada como a variável dependente.
c) Informações sobre situações de violência doméstica e na família: agressão em
relação à mãe ou ao pai e se a família já custeara o consumo de drogas;
reconhecimento da dependência como doença mental; entendimento do papel da
família no tratamento da dependência de drogas e disponibilidade de conversa para
abordar sobre o problema do consumo. As respostas eram do tipo dicotômica
(sim/não).
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Análise estatística
Os dados foram inicialmente organizados em planilha no MS-Excel®, e foi
realizada dupla digitação como forma de verificação da precisão e da consistência.
Em seguida, os dados foram avaliados por meio do Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS), versão 26.0, para Windows. A análise exploratória dos dados foi
realizada por meio de frequências (n) e percentuais (%), para permitir a comparação
das características sociodemográficas. O teste do qui-quadrado foi realizado para
testar a significância da relação entre as variáveis qualitativas, bem como para
comparar possíveis diferenças entre as frequências observadas e esperadas para
cada evento. Para todos os testes, foi considerado um nível de significância de 95%.
Foi realizada análise multivariada, considerando a odds ratio bruta e a ajustada, o
intervalo de confiança de 95% (IC95%) e, posteriormente, a OR ajustada para todas
as variáveis que apresentaram valores estatisticamente significativos no teste do quiquadrado.
Aspectos éticos
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa local (CCAE:
90411318.2.0000.5505), e seguiu as diretrizes definidas pela resolução 466/12, que
normatiza a pesquisa com seres humanos, de acordo com o Conselho Nacional de
Saúde, Ministério da Saúde e Declaração da World Medical Association de Helsinque,
de 2013.

Resultados
Perfil sociodemográfico de familiares de usuários de múltiplas substâncias
Os familiares que buscaram assistência no Programa Recomeço Família (PRF)
foram principalmente os pais ou responsáveis (2.259; 48,0%). A maioria era do sexo
feminino (4.197; 83,0%), adulta – com idades entre 40 e 49 anos (1.099; 21,1%) e 50
e 59 anos (1.152; 22,1%). Dos familiares, 1.911 (38,8%) relataram que possuíam um
ente usuário de múltiplas substâncias. Os familiares de poliusuários se diferenciaram
dos familiares de monoconsumidores em relação ao grau de parentesco e à idade
(p<0,005). Entre os familiares de usuários de múltiplas drogas, 952 (42,1%) foram os
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pais ou os responsáveis quem buscaram a assistência no PRF, com faixa etária entre
50 e 59 anos (459; 39,8%) e >60 anos (353; 39,9%) (Tabela 1).
Tabela 1 – Características sociodemográficas dos familiares de usuários de múltiplas drogas, em
assistência no Programa Recomeço Família, São Paulo (SP), Brasil (n=5.201)
Familiares de usuários de múltiplas drogas
[n (%)]
Variável
Total
Sim
Não
Grau
Pais ou responsáveis
2.259 (48,0)
952 (42,1)**
1.307 (57,9)
parentesco†
Outro familiar
2.448 (52,0)
851 (34,8)
1.597 (65,2)
(n = 4.707)
Sexo†
(n = 5.054)
Faixa etária do
familiar* †
(n = 5.201)

Masculino
Feminino

857 (17,0)
4.197 (83,0)

<17
179 (3,4)
18-29
643 (12,4)
30-39
974 (18,7)
40-49
1.099 (21,1)
50-59
1.152 (22,1)
> 60
884 (17,0)
Não respondeu
270 (5,2)
Nota: †Teste do qui-quadrado. Valor de p≤0,05* e p≤0,001**.

540 (63,0)
2.603 (62,0)

317 (37,0)
1.594 (38,0)

44 (24,6)
237 (36,9)
357 (36,7)
420 (38,2)
459 (39,8)
353 (39,9)*
97 (35,9)

135 (75,4)
406 (63,1)
617 (63,3)
679 (61,8)
693 (60,2)
531 (60,1)
173 (64,1)

Características sociodemográficas dos usuários de múltiplas substâncias
Da amostra total, os entes usuários de drogas eram em maioria do sexo
masculino (4.047; 82,1%) e jovens de 18 a 29 anos (1.580; 30,4%), um terço era
solteiro (1.646; 31,6%), os que possuíam filhos (4.052; 77,9%), eram alfabetizados
(3.116; 94,2%) e não estudavam (2.025; 38,9%). Ainda, uma minoria estava em
situação de rua (279, 5,9%) e em torno da metade trabalhava (2.792; 53,7%).
Os indivíduos usuários de múltiplas drogas (n = 1967; 38,7%) se diferenciaram
na amostra em relação a idade, estado civil, possuir filhos, alfabetização e atividade
acadêmica, viver em situação de rua e ocupação, com valores estatisticamente
significativos (p<0,05). Em relação ao sexo, podem ser observados dois grupos iguais.
Quanto à idade, 776 (49,1%) eram jovens (idades entre 18 e 29) e 592 (46,2%) eram
jovens adultos (idades entre 30 e 39); 860 (52,2%) eram solteiros, 1.601 (39,5%)
possuíam filhos, 1.318 (42,3%) eram alfabetizados e 955 (47,2%) não estudavam mais.
Ainda, 148 (53,0%) viviam em situação de rua, e quase a metade (1.196; 42,8%) exercia
alguma atividade laboral. Os dados são apresentados na Tabela 2.
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Tabela 2 – Características sociodemográficas dos indivíduos usuários de múltiplas substâncias,
segundo os familiares que buscaram por assistência no Programa Recomeço Família, São Paulo (SP),
Brasil (n=5.201)
Poliusuários de drogas
Análise multivariada
[n (%)]
Variável
Total
Sim
Não
Odds ratio bruto Odds ratio ajustado
(IC95%)
(IC95%)
Sexo†
Masculino 4.047 (82,1) 1.569 (38,8) 2.478 (61,2)
1,0 (0,861-1,16)
1.0 (0.822-1.25)
(n = 4.929)
Feminino
882 (17,9)
342 (38,8)
540 (61,2)
Ref.
Ref
<17
623 (12,0)
187 (30,0)
436 (70,0)
2,4 (1,87-3,28)*
4.2 (2.78-6.44)*
Faixa etária
18-29
1.580 (32,4) 776 (49,1)
804 (50,9)
5,5 (4,38-7,11)*
7,7 (5,49-10,8)*
(anos) †
30-39
1.281 (26,3) 592 (46,2)
689 (53,8)
4,9 (3,88-6,36)*
6,5 (4,70-9,14)*
(n = 4.871)
40-49
763 (15,7)
243 (31,8)
520 (68,2)
2,7 (2,06-3,53)
2,6 (1,82-3,72)*
>50
624 (12,8)
92 (14,7)
532 (85,3)
Ref.
Ref.
Alfabetizado
Sim
3.116 (94,2) 1.318 (42,3)* 1.798 (57,7)
1,6 (1,17-2,20)*
1,1 (0,791-1,68)
(n = 3.308)
Não
192 (5,8)
60 (31,3)
132 (68,8)
Ref.
Ref.
Não
2.025 (38,9) 955 (47,2)
1.070 (52,8) 1,9 (1,73-2,18)*
1,3 (1,03-1,60)*
Estuda†
Sim
193 (3,7)
73 (37,8)
120 (62,2)
1,3 (0,980-1,79)
0,783 (0,514-1,19)
(n = 5.201)
ND
2.983 (57,4) 939 (31,5)
2.044 (68,5)
Ref.
Ref.
Solteiro
1.646 (31,6) 860 (52,2)
786 (47,8)
2,8 (2,46-3,20)*
2,9 (2,17-4,09)*
Estado civil† Casado
862 (16,6)
308 (35,7)
554 (64,3)
1,4 (1,20-1,68)*
2,0 (1,45-2,90)*
(n = 5.201)
Outros
322 (6,2)
134 (41,6)
188 (57,0)
1,8 (1,44-2,21)*
2,9 (1,96-4,50)*
ND
2.371 (45,6) 665 (28,0)
1.706 (72,0)
Ref.
Ref.
Sim
2.792 (63,5) 1.196 (42,8)*
1.596 (57,2) 1,4 (1,29-1,67)*
1,2 (0,988-1,63)*
Trabalha†
(n=4.394)
Não
1.602 (35,6)
540 (33,7)
1.062 (64,2)
Ref.
Ref.
Tem filhos†
Sim
4.052 (77,9) 1.601 (39,5)
245 (60,5)
1,4 (1,21-1,60)*
1,1 (0,939-1,40)
(n = 5201)
Não
1.149 (22,1) 366 (31,9)
783 (68,1)
Ref.
Ref.
Situação de
Sim
279 (5,9)
148 (53,0)*
131 (47,0)
1,8 (1,48-2,40)*
1,8 (1,19-2,68)*
rua†
Não
4.418 (94,1) 1.656 (37,5)
2.762 (62,5)
Ref.
Ref.
(n = 4.697)
Nota: Teste do qui-quadrado† Valor de p≤0,001*. Odds ratio. IC95%: intervalo de confiança de 95%.
Ref = Reference

As idades, o estado marital, a escolaridade e estar em situação de rua foram
destaque entre as características sociodemográficas entre os usuários de múltiplas
drogas. Destaca-se um perfil de indivíduos mais jovens (18 a 29 anos) e adultos (30
a 39 anos), que não estavam estudando, solteiros e outros e que estavam em situação
de rua.

Uso de múltiplas substâncias e situações de violência doméstica
Quanto ao uso de substâncias e o envolvimento em situações de violência
doméstica, mais da metade dos pais (62,7%) e das mães (52,5%) sofreu violência
ocasionada pelo ente usuário de múltiplas drogas.

68

Tabela 3 – Situações de violência doméstica e familiar segundo os familiares que buscaram por
assistência no Programa Recomeço Família, São Paulo (SP), Brasil (n=5.201)
Apsectos relacionados
Usuários de múltiplas drogas
Odds ratio
Odds ratio
ao consumo
[n (%)]
bruto
ajustado
Sim
Não
(IC95%)
(IC95%)
(n = 1.967)
(n = 3.234)
Pai agredido
2,8 (1,94-4,13)* 2,4 (1,63-3,55)*
Sim
74 (62,7)*
44 (37,3)
Não
1.893 (37,2)
3.190 (62,8)
Ref.
Ref.
Mãe agredida
1,8
(1,35-2,53)*
1,7
(1,21-2,33)*
Sim
85 (52,5)*
77 (47,5)
Não
1.882 (37,3)
3.157 (62,7)
Ref.
Ref.
Deu dinheiro
Sim
674 (47,8)*
735 (52,2)
1,7 (1,56-2,00)* 1,7 (4,52-1,92)*
para o DQ
Não
1.293 (34,1)
2.499 (65,9)
Ref.
Ref.
consumir drogas
Familiar
Sim
1.564
2.351 (60,1)
1,4 (1,27-1,66)* 1,5 (1,22-1,74)*
reconhece a DQ
(39,9)*
como doença
Não
403 (31,3)
883 (68,7)
Ref.
Ref.
Conhece o papel
1.479
da família no
Sim
(38,9)*
2.324 (61,1)
1,2 (1,04-1,35)* 0,864 (0,73-1,02)
tratamento da
Não
488 (34,9)
910 (65,1)
Ref.
Ref.
DQ
Conversa com o
1.407
dependente
Sim
(40,7)*
2.046 (59,3)
1,5 (1,30-1,65)* 1,3 (1,13-1,46)*
sobre o
Não
560 (32,0)
1.188 (68,0)
Ref.
Ref.
problema
Nota: Controlado pelas variáveis idade e sexo. *Valor de p≤0,001. IC95%: intervalo de confiança de
95%. DQ = Dependência química. Ref = Referência

Na análise multivariada, as variáveis foram de maior risco de agressão contra
o pai (odds ratio ajustado de 2,4; IC95% 1,63-3,55) e a mãe (odds ratio ajustado de
1,7; IC95% 1,21-2,33) e a fomentação do uso de drogas dando dinheiro ao usuário
(OR ajustado de 1,7; IC95% 4,52-1,92) entre aqueles que faziam uso de múltiplas
drogas.
Nota-se que os familiares que reconhecem a dependência química como
doença (odds ratio ajustado de 1,5; IC95% 1,22-1,74) e conversam com o dependente
sobre os problemas relacionados ao uso (odds ratio ajustada de 1,3; IC95% 1,13-1,46)
e apresentaram maiores razões de chances entre aqueles que faziam uso de múltiplas
drogas.

Impacto na família
Quanto aos conflitos com os usuários, a maioria dos familiares relatou que
reconheceu a dependência como doença (n=3.915), não deu dinheiro para o ente
comprar drogas (n=3.792) e referiu conhecer o papel da família no tratamento da
dependência de drogas do ente (n=3.803). Ainda, mais da metade (n=3.453) procurou
conversar sobre as dificuldades ligadas ao consumo. Os familiares de poliusuários
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referiram dar mais dinheiro para o consumo quando comparados aos dos demais
usuários.

Tipos de drogas usadas
Sobre as combinações de uso de substâncias, os familiares relararam que a
maioria dos poliusuários consumia crack associado a uma outra substância, como
maconha e crack (92,1%), crack e cocaína, (92%), crack e tabaco (94,9%) e tabaco
concomitantemente com maconha (94,5%).
Tabela 4 – Combinações de drogas consumidas no mesmo período de uso do crack
Poliusuários
[n (%)]
Tipos de drogas em uso concomitante ao
Sim
Não
crack
(n = 1.867)
(n = 3.234)
Não
279 (12,1) 2.027 (87,9)
Crack + maconha†
Crack ou maconha 1.014 (46,9) 1.149 (53,1)
Crack e maconha
674 (92,1)*
58 (7,9)
Não
146 (7,2)
1.893 (92,8)
Crack + cocaína†
Crack ou cocaína
1.040 (45,0) 1.273 (55,0)
Crack e cocaína
781 (92,0)*
68 (8,0)
Não
266 (10,1) 2.380 (89,9)
Crack+ tabaco†
Crack ou tabaco
1.142 (58,1) 824 (41,9)
Crack e tabaco
559 (94,9)*
30 (5,1)
Não
100 (4,7)
2.018 (95,3)
Tabaco+ maconha†
Tabaco ou maconha 986 (45,8) 1.165 (54,2)
Tabaco e maconha 881 (94,5)*
51 (5,5)
Nota: †Teste do qui-quadrado. Valor de p≤0,001*.

Total
(n = 5201)
2.306 (44,3)
2.163 (41,7)
732 (14,0)
2.039 (39,2)
2.313 (44,5)
849 (16,3)
2.646 (50,8)
1.966 (37,8)
589 (11,3)
2.118 (40,8)
2.151 (41,3)
932 (17,9)

Discussão
1. Características dos familiares
Os familiares que buscaram assistência não diferem do perfil apontado por
outros estudos, que geralmente observam adultos do sexo feminino, pais ou
responsáveis nos ambientes de tratamento. Nota-se que, no cotidiano, as mães e as
esposas

compõem

a

maioria

no

acompanhamento

dos

dependentes

e,

consequentemente, figuram como principais cuidadoras, as quais normalmente
recebem maior carga afetiva no contexto familiar. Desse modo, a presença do sexo
feminino como principal ponto de apoio na família pode estar relacionada à
perpetuação da atribuição cultural da mulher como cuidadora, possivelmente ligada à
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maternidade, fenômeno que se reflete no ambiente de tratamento (Bortolon et al.,
2016; Orford et al., 2019; Sharma et al., 2019).

2. Características dos usuários de múltiplas substâncias
Nos achados deste estudo, as características encontradas dos poliusuários
corroboram as do estudo realizado com pacientes internados em hospital psiquiátrico
que mostrou 39,8% de poliusuários, dos quais 73,5% eram do sexo masculino
(Fernandes et al., 2020). Outro estudo encontrou amostra de jovens adultos, sendo
94% do sexo masculino, com idade entre 25 e 34 anos (Orford et al., 2019), indicando
um padrão de policonsumo mais prevalente em homens jovens (Chen et al., 2019;
García-Carpintero-Muñoz et al., 2020; Sharma et al., 2019; Zambon et al., 2017).
Por vezes os jovens usuários fazem um escalonamento do monoconsumo para
o policonsumo, durante uma fase importante do ciclo vital, que ocorre ainda na
adolescência. Assim, em idade ainda tenra, são acometidos pela dependência de
múltiplas substâncias nas fases posteriores da vida, ou seja, na idade adulta.
Comumente, o uso de drogas entre jovens está fortemente relacionado ao processo
de socialização. Isso porque, por intermédio do efeito desinibidor da substância, o
consumo estabelece papel central na fonte do prazer, favorecendo a socialização e o
lazer. O uso de drogas na juventude está ligado ao ritual de passagem da vida
adolescente para a vida adulta, e, em relação ao sexo, o consumo e a violência estão
correlacionados

à

masculinidade

(García-Carpintero-Muñoz

et

al.,

2020),

considerando-se que o uso de múltiplas drogas corrobora o aumento da impulsividade
(Martínez-Loredo et al., 2018), fator também ligado ao aumento da violência e aos
comportamentos de risco.
Outro ponto que requer atenção é o status civil encontrado de grande
prevalência de solteiros, indicando certa dificuldade com a vida afetiva, amorosa e
constituição de família. Estudo realizado com poliusuários da área rural ao redor de
San Juan, em Porto Rico, constatou a maioria de homens com baixa escolaridade,
solteiros, com média de idade de 40 anos (Hautala et al., 2017). A alta prevalência de
solteiros pode estar relacionada aos conflitos e à dificuldade de os usuários
incorporarem os papéis sociais ligados à vida adulta. Além disso, pode ser resultado
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do impacto do consumo na capacidade empática (Kroll et al., 2018), o que certamente
dificulta a alteridade e a sensibilidade para as relações. Outrossim, ocorre alta
prevalência de conflitos conjugais, que desembocam em separação (Conceição et al.,
2016). Desse modo, esses usuários, embora tenham filhos e reúnam experiências
amorosas, raramente conseguem se manter em relacionamentos duráveis e se
distanciam dos relacionamentos familiares.
Em relação ao encontrado neste estudo ao constatar que cerca da metade dos
indivíduos em situação de rua era de poliusuário, esse fato pode estar relacionado
aos conflitos familiares diante da evolução do quadro clínico do consumo. Os conflitos
familiares e o abuso de substâncias psicoativas estão entre as causas que precedem
a evasão domiciliar (Moreno Baptista et al., 2017). O desfecho da evasão domiciliar e
o rompimento nos vínculos familiares estão ligados a violência, furtos e outros conflitos
intrafamiliares (Calvete et al., 2015; LENAD Família ‹ INPAD, n.d.).

3. Uso de múltiplas substâncias e situações de violência doméstica
Neste estudo, um achado importante refere a presença de violência doméstica,
em que o pai e a mãe foram os entes familiares que apresentaram maiores chances
de serem agredidos por seu ente usuário. Os poliusuários apresentaram duas vezes
mais chances de agredir o pai, possivelmente por eles serem a figura que mais tenta
controlar o comportamento do uso e contesta, de modo mais incisivo, os
comportamentos e as atitudes do filho, na tentativa de oferecer proteção, ou,
contrariamente, pela inabilidade do progenitor de abordar o problema com o filho
usuário, de modo que o conflito seja reflexo de reafirmação da masculinidade. A
impulsividade e o uso de drogas são os principais fatores que desencadeiam a
violência contra os pais (Hoyo-Bilbao et al., 2019).
Os dependentes demonstraram alta prevalência de agressividade contra a
figura materna. Isso pode levantar a hipótese de que, no histórico da dependência de
drogas, a violência de gênero é primeiramente observada, para, posteriormente,
configurar-se como uma violência indiscriminada quanto ao gênero, já que a figura
paterna também foi constatada como vítima, e os percentuais se apresentam
invertidos entre os gêneros quando comparados aos não poliusuários. Outrossim, a
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agressão contra os pais geralmente está ligada aos comportamentos resultantes dos
efeitos do consumo e de conflitos oriundos da resistência de os progenitores
custearem as drogas (Calvete et al., 2015).
Além disso, os poliusuários podem estar mais propensos à generalização da
violência, com ênfase para álcool em vivências conflituosas (García-Carpintero-Muñoz
et al., 2020). A violência também pode ser observada principalmente entre usuários
de cocaína e crack, sobre os quais estudo apontou que 88,9% desses usuários em
situação de rua se utilizavam de ações antinormativas para conseguir custear o
consumo (Spadoni et al., 2017). A agressividade também foi observada em usuários
de crack. Outra pesquisa demonstrou que mais da metade (65,2%) era usuária de
múltiplas drogas, sentia-se mais agressiva após o uso (59,1%) e vivenciava conflitos
heteroagressivos (44,7%) (Conceição et al., 2016).
No enfrentamento de problemas ocasionados na relação com o usuário de
drogas, sobretudo com as estratégias que as famílias possuem diante do consumo, a
maioria dos familiares tenta responsabilizar os usuários por seus erros consequentes
do uso. Contudo, embora essa responsabilização tenha sido relatada, parece existir
dificuldade em assumir que o impacto do consumo é amortizado ao assumirem custos
e compromissos que seriam de responsabilidade do dependente (Bortolon et al.,
2016), com sobrecarga mais acentuada sentidas por mães e esposas (Orford et al.,
2019). Os resultados mostraram que os familiares reconhecem que a dependência é
uma doença, embora tenha sido notado o contraste da ausência no acompanhamento
de saúde. Soma-se ainda o distanciamento dos familiares do ambiente de tratamento,
que pode estar relacionado à escassa oferta de serviços especializados para famílias
de dependentes de drogas no Brasil (Cavaggioni et al., 2017).
Os familiares dos usuários de substâncias da amostra geral referem não dar
dinheiro para a compra de drogas, mas é muito comum o recurso ser creditado
indiretamente, ao serem comprados vestuários e utensílios que são subtraídos e
também quando os custos com o tráfico são pagos pela família, ou mesmo quando o
dependente deixa de arcar com as responsabilidades financeiras que estavam sob
seus cuidados na partilha familiar. Constata-se ambiguidade dos pais que, embora
entendam que, ao ajudar financeiramente o dependente, prejudicam sua autonomia,
eles se veem obrigados a assumir responsabilidades financeiras quando lidam com a
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pauperidade na qual o filhos usuários se colocam (Nordgren et al., 2019). Além dos
custos cotidianos que o familiar do dependente absorve, costumeiramente ele custeia
o tratamento e, por vezes, ao lidar com as situações e preocupações referente ao
cuidado de seu ente, percebe prejuízo em sua vida ocupacional (LENAD Família ‹
INPAD, n.d.).
Quanto aos cuidados em saúde, os familiares relataram conhecer o papel da
família no tratamento da dependência de drogas do ente, mas essa consciência
contrasta com a dificuldade normalmente apresentada a qual identifica a família como
fator de risco para o consumo, sendo ela, em muitos casos, relacionada como
contribuinte da manutenção do uso (Deodato et al., 2017). Já foi constatado que a
garantia na efetividade do tratamento do usuário se apresentou como ponto
convergente entre os profissionais que atendiam o dependente e o familiar que o
acompanhava (Siqueira et al., 2018). Assim, em muitos serviços, a família entende
que um dos seus principais papéis no ambiente de tratamento é atuar para manter o
dependente abstêmio, o que resulta em negligência das necessidades terapêuticas
dos familiares de usuários de drogas, as quais passam a ser secundárias, podendo
intensificar o sofrimento.
Outro problema vivenciado em famílias que lidam com a dependência de
drogas é a comunicação. Neste estudo, as famílias demonstraram disposição para
conversar sobre as dificuldades enfrentadas por causa do consumo, mas, geralmente,
a comunicação, nessas circunstâncias, é fragmentada, ambígua, incompleta e ocorre
sob tensão (Rojas Soto et al., 2017). O LENAD Família evidenciou que 44,3% da
descoberta pelo familiar sobre o consumo de drogas de seu ente, após o dependente
manifestar comportamentos agressivos, indiferença e, ou, alienação (LENAD Família
‹ INPAD, n.d.), demonstrando a dificuldade na inter-relação no sistema familiar.
Os familiares de poliusuários se mostraram menos eficazes em evitar subsidiar
financeiramente o consumo de drogas de seus entes, quando comparados ao restante
da amostra. Comumente o consumo de drogas instala em situações de fissura um
clima de hostilidade e a violência psicológica, que constrange os familiares para o
custeio do consumo de drogas, no intuito de que a tensão não venha desembocar em
violência física. Esse ambiente pode ser constatado no Lenad Família, que
demonstrou que 12% dos familiares já foram ameaçados pelo dependente, e 46,8%
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acreditavam que as más companhias e o comportamento de revolta e indisciplina
(11,1%) tinham levado o ente ao consumo (LENAD Família ‹ INPAD, n.d.),
demonstrando os conflitos e tensões no ambiente familiar. O consumo de crack pode
aumentar a agressividade, além de provocar isolamento do contexto familiar e
envolvimento em brigas com cônjuges, com alta possibilidade de separação e ameaça
do usuário ser expulso de casa (Conceição et al., 2016).

4. Tipos de drogas usada
A cocaína (fumada ou aspirada) foi a principal droga consumida pelos
poliusuários de acrodo com esses familiares. A alta quantidade de usuários de crack
neste estudo pode ter relação com as regiões onde estavam alocados os serviços,
visto que se encontravam nas periferias dos municípios e na região central de São
Paulo, onde se encontra a chamada região da Cracolândia. Pode também ser
resultado da evolução do consumo, uma vez que a cronicidade pode ser percebida
pela adição de novas substâncias no menu do usuário que, por vezes, chega à
cocaína aspirada e/ou fumada. O uso da cocaína aumenta as chances de
dependência de outras substâncias (John & Wu, 2017). Outro ponto que requer
atenção neste estudo é que o consumo de crack geralmente está associado ao de
outra substância, o que pode estar relacionado ao fato de que a maioria dos usuários
de crack façam policonsumo, o que converge com outros estudos (John & Wu, 2017;
LENAD Família ‹ INPAD, n.d.; Zeferino et al., 2017). Estudo em que a fonte de
informação também foi os familiares de dependentes constatou que as substâncias
de maior consumo foram crack (25,5%), cocaína (23,1%), maconha (20,4%) e álcool
(18,6%) (Orford et al., 2019).

Limitação
Embora o estudo estabeleça algumas questões que permitam levantar
informações sobre o impacto da dependência de drogas no ambiente familiar, o
instrumento só permite a leitura da prevalência dos temas de conflitos, mas não deixa
aprofundar na análise, podendo ser objeto de estudo em outras pesquisas.
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Apesar da quantidade da amostra ser considerável, a pesquisa utilizou dados
secundários, os quais, pelo fato de se tratar de um serviço específico, não podem ser
generalizados, uma vez que abordou familiares em ambiente de tratamento.

Implicação para a prática
O consumo de múltiplas drogas tem sido um padrão crescente em todo mundo.
É evidente que entender as implicações orgânicas do consumo das diversas
substâncias, sobretudo com relação à interação delas no organismo, é fundamental
para a eficácia do tratamento. Também é importante que o comportamento
característico das crises desencadeadas pela interação dessas substâncias seja
relevante e estudado para qualificar o tratamento do dependente de drogas e de sua
família.

Conclusão
O perfil de familiares de usuários de múltiplas substâncias que buscaram apoio no
Programa Recomeço Família foi composto por mães, que, apesar de serem as
principais cuidadoras, também são depositárias da violência deferida pelo dependente
– no caso, dos multiusuários, que igualmente fazem do pai mais uma vítima de suas
agressões. Embora a família ofereça o principal apoio no tratamento do dependente
e até reconheça a dependência enquanto doença e tenha uma concepção de seu
papel no contexto do tratamento, é notório o distanciamento das famílias no ambiente
de tratamento, o que pode ser resultado da falta de cuidados para com os usuários.
Isso resulta da escassa – ou quase nula – rede de serviços especializados para a
família no Brasil, pois pouco avançaram as políticas públicas na temática da
codependência. Soma-se aos desafios a compreensão das características dos
poliusuários, que difere das do monousuário quanto aos efeitos das diversas
substâncias no organismo e se diferirem entre si, devido às possíveis combinações
de consumo. Este estudo oferece uma pequena contribuição à área, ao tangenciar as
diferenças, e mantém aquecida a discussão, para que outras pesquisas sejam
realizadas.
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Objetivo: avaliar a relação entre o uso de cocaína (aspirada e fumada) e a violência
doméstica, a partir da perspectiva de familiares dos usuários. Métodos: estudo
transversal baseado em dados secundários coletados no Programa Recomeço
Família, em São Paulo, Brasil. A amostra foi composta de 3.162 familiares de usuários
de cocaína. Foram utilizadas informações sociodemográficas e sobre violência
doméstica, física e psicológica ocasionada pelo usuário. Resultados: a maioria dos
familiares relatou que o usuário cometeu furto em casa. Mais de um terço relatou que
o usuário de crack agrediu fisicamente alguém da família. O consumo de cocaína
aspirada foi associado com ameaça a alguém da família. Cerca de 70% dos
participantes verbalizaram que seu ente fazia uso concomitante de cocaína e álcool.
Conclusão: houve associação entre uso de cocaína (fumada e aspirada) e violência
doméstica, trazendo contribuições para políticas públicas, tratamento do uso de
drogas e enfrentamento da violência doméstica.
Descritores: Violência Doméstica, Transtornos Relacionados ao Uso de Cocaína,
Saúde Mental, Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias, Cocaína Crack.
Destaques
- Existe associação entre o uso de crack e a violência doméstica, física e psicológica.
- Os resultados relacionados às diferentes formas de violência dirigidas a familiares
de usuários de substâncias reforçam a necessidade de programas de apoio aos
familiares dos usuários.
- Existe a necessidade de dar ênfase a mais serviços de apoio e abrigos de proteção
para vítimas de violência doméstica em todo o país.
INTRODUÇÃO
Evidências mostram forte associação entre o uso abusivo de álcool e violência
doméstica (Wilson et al., 2014; Okano et al., 2016), com importante impacto nas
dimensões social, econômica, física, psicológica e na saúde das vítimas (Organização
Mundial da Saúde [OMS], 2014). No entanto, ainda há escassez de pesquisas
empíricas sobre o papel de outras substâncias na violência doméstica, especialmente
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entre os diferentes tipos de consumo de cocaína (aspirada e fumada) (Vaughn et al.,
2010). Essa lacuna é particularmente relevante nos países da América Latina, como
o Brasil, que contém cerca de 1,5 milhão de usuários de crack e cocaína, com o status
de maior mercado de comercialização de cocaína da América do Sul (World Drug
Report [WDR], 2019; Abdalla et al., 2014). No Brasil, há um registro alarmante de
violência doméstica a cada 2 minutos (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2019).
O consumo de crack associado à violência doméstica tem implicações importantes
para a abordagem das políticas públicas, o tratamento do abuso dessas substâncias
e o enfrentamento da violência doméstica (Hegarty & Tarzia, 2019).
“Violência doméstica” é um termo que se refere não apenas à agressão física,
mas também a "qualquer incidente ou tipo de incidentes de comportamento
controlador, coercitivo, ameaçador, violento ou abusivo", incluindo, mas não se
limitando, ao aspecto "psicológico, físico, abuso sexual, financeiro e emocional". A
violência pode ser direcionada contra um parceiro íntimo ou cônjuge em
relacionamentos heterossexuais ou homossexuais. Entretanto, a violência doméstica
não está circunscrita ao âmbito do parceiro íntimo (VPI), como normalmente é referida
nas pesquisas, mas também vitimiza crianças, pais e parentes, independentemente
de idade, sexo, orientação sexual ou etnia (Ally et al., 2016).
Daí a importância de se obterem dados na perspectiva das famílias de usuários
de substâncias que frequentemente foram vítimas ou testemunharam a violência
doméstica, uma vez que os transtornos por uso de substâncias podem gerar intenso
impacto social, psicológico e financeiro na família (Sola et al., 2018; Daley, 2013).
Comumente, os próprios familiares são as vítimas de furto, uma vez que os usuários
de substâncias subtraem os bens de sua residência para conseguirem dinheiro ou
realizar sua troca pela droga desejada (Diehl et al., 2016; Connolly & Buckley, 2016;
Barros et al., 2020). Assim, os familiares se veem impelidos a arcar com os custos
adquiridos pelo usuário na obtenção de substâncias ou com o impacto financeiro
resultante da dificuldade do usuário de se manter em atividade ocupacional (Paim
Kessler et al., 2012). Os familiares que moram com seus entes usuários de
substâncias, por vezes, também se afastam de suas ocupações, devido ao estresse
ou a doenças causadas pelo estresse. Além disso, o tráfico vitimiza os familiares,
ameaçando-os, por causa da dívida contraída pelo familiar usuário (Connolly &
Buckley, 2016).
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Estudo realizado por Kalokhe et al. (2012) constatou que mais de 50% da
população estudada fora vítima de VPI por conta de pessoas usuárias de crack. Desse
modo, pode-se notar que a VPI é prevalente entre os usuários de crack. As vítimas
dessa violência, em sua maioria, são mulheres ou homens homossexuais (Kalokhe et
al., 2012), destacando-se mulheres e membros da comunidade Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Transgénero, Queer ou Questionadores e Intersexo (LGBTQI +), como
vítimas relacionadas ao abuso de drogas. Além disso, pesquisa que abordou as
similaridades e diferenças da gravidade de violência associada ao uso da cocaína
(aspirada ou fumada) mostrou que os usuários de crack apresentaram mais chances
de se envolverem em situações violentas quando comparados aos usuários de
cocaína aspirada, com maiores prevalências encontradas em episódios de violência
entre casais e outras pessoas significativas (Vaughn et al., 2010).
O objetivo deste estudo foi avaliar a relação entre o uso de cocaína (aspirada
e fumada) e a violência doméstica, a partir da perspectiva dos familiares de usuários.
Nossa hipótese foi a de que há uma associação significativa entre o uso de cocaína e
a ocorrência de violência doméstica, física e psicológica – mais notadamente entre
usuários de crack. Comparativamente à violência doméstica deferida por usuários de
crack aos demais membros da família, a hipótese é a de que deve ser encontrada
maior predominância de mulheres vítimas de violência doméstica, sendo a maioria
esposas ou parceiras de usuários de crack, quando comparadas às parceiras de
usuários de cocaína aspirada.
Projeto de estudo de método
Trata-se de estudo transversal realizado com base em dados secundários de
familiares que procuraram tratamento ambulatorial por dependência química nas 14
unidades do Programa Recomeço Família, localizadas nos municípios de São Paulo,
Campinas, Guarulhos, Francisco Morato, Jundiaí e Ferraz de Vasconcelos, todas no
Estado de São Paulo, Brasil. Trata-se de amostra representativa obtida do total de
5.201 (100%) prontuários de familiares, que buscaram atendimento nos respectivos
serviços; 3.162 (68,8%) eram familiares que relatavam que seus entes usuários
consumiam cocaína e/ou crack e constituíram a amostra deste estudo.
O Programa Recomeço Família faz parte do Programa Recomeço, que visa dar
suporte psicológico e orientação a familiares com base na abordagem da
codependência, semelhante aos modelos de 12 passos para famílias que frequentam
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grupos de apoio mútuo, como os Grupos Familiares Al-Anon do Brasil, os Grupos
Familiares Nar-Anon e o Alateen. É um programa intersecretarial do Governo do
Estado de São Paulo, implementado em parceria com as Secretarias Estaduais de
Saúde e de Justiça e Cidadania em 11 Centros de Integração da Cidadania,
localizados na cidade de São Paulo e em cinco cidades adjacentes.
Os critérios de elegibilidade foram prontuários do familiar em adesão ao
Programa Recomeço Família pela primeira vez. Os dados foram coletados ao longo
de 1 mês e envolveram a avaliação do período entre os anos de 2014 e 2018. A coleta
de dados foi realizada por profissionais de saúde devidamente treinados.
Instrumentos:
a) Informações sociodemográficas: sexo, estado civil, viver com companheiro, estar
em situação de rua, situação ocupacional, nível de escolaridade (anos de estudo e
alfabetização) e grau de parentesco da pessoa que procurou tratamento (pai/mãe ou
responsável, cônjuge ou outro membro da família, como irmãos, tios e avós).
b) Uso de substâncias: o uso de cada tipo de substância (álcool, tabaco, maconha,
cocaína, crack e cocaína e/ou crack, benzodiazepínicos e anfetamínicos) foi avaliado
individualmente nos últimos 3 meses, com respostas dicotômicas para cada variável
individual (Sim/Não). O tempo de uso e a idade de início do uso do indivíduo também
foram avaliados (LENAD Família, 2013; Sola et al., 2018).
c) Informações sobre a situação de violência doméstica ocasionada pelo
usuário de substâncias: essas variáveis foram avaliadas em função da violência
interpessoal, se a família sustentou o uso da substância com dinheiro para comprar
drogas nos últimos 12 meses e se o usuário da substância agrediu alguém que não
era membro da família. Os participantes também foram questionados sobre qual
membro da família fora vitimado pelo usuário da substância e se as conversas
relacionadas ao uso da substância resultaram posteriormente em agressão, com
respostas dicotômicas (sim/não).
d) Participação em tratamento: participação do usuário da substância ou familiar em
alguma forma de tratamento nos últimos 12 meses, com resposta dicotômica
(sim/não).
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Problemas éticos
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp) (CCAE: 90411318.2.0000.5505).
Análise estatística
Os dados foram inicialmente organizados em planilha no MS-Excel®, e foi
realizada dupla digitação, como forma de verificação da precisão e consistência. Em
seguida, os dados foram avaliados por meio do Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS), versão 26.0, para Windows. A análise exploratória dos dados foi
realizada por meio de frequências (n) e percentuais (%), para permitir a comparação
das características sociodemográficas. O teste do qui-quadrado foi realizado para
testar a significância da relação entre as variáveis qualitativas, bem como comparar
possíveis diferenças entre as frequências observadas e as esperadas para cada
evento. Para todos os testes, foi considerado um nível de significância de 95%. Foi
realizada análise multivariada, considerando a odds ratio (OR) bruta e o intervalo de
confiança de 95% (IC95%) e, posteriormente, a OR ajustada, para todas as variáveis
que apresentaram valores estatisticamente significativos no teste do qui-quadrado.
Resultados
Características da amostra
A Tabela 1 apresenta as características sociodemográficas dos familiares
(n=3.162) de usuários de substâncias, divididos em dois grupos, tendo sido a cocaína
a principal droga utilizada nas formas fumada (1.378; 43,6%) e aspirada (2.633;
83,3%).
Em relação às características dos familiares que buscaram atendimento nesses
serviços, houve predomínio de um grupo de mulheres (81,4%), adultas, com faixa
etária entre 50 e 59 anos (23,4%), casadas (46%), analfabetas (65,3%), que
trabalhavam (60,2%) e viviam com usuários de drogas (71,9%).
Sobre seus entes usuários de drogas, os familiares relataram predomínio de
homens (79,5%), jovens de 18 a 29 anos (37,8%) e adultos de 30 a 39 anos (31,0%),
solteiros (33,3%) – embora 46% dos prontuários não apresentassem essa informação.
Pouco mais da metade era alfabetizada (58,7%) e trabalhava (53,4%), e apenas 7,4%
estavam em situação de rua.
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Uso de substâncias e características sociodemográficas
Os resultados mostram diferenças entre as características sociodemográficas
apresentadas pelos familiares de acordo com o uso de cocaína (aspirada e fumada),
compondo dois grupos bastante heterogêneos. Entre os usuários de crack, metade
era de mulheres adultas (faixa etária dos 30 a 59 anos). A maioria era viúva,
analfabeta e em situação de rua (Tabela 2).
Nas análises multivariadas, as maiores OR para o uso de crack foram entre
mulheres (OR ajustada de 1,52; IC95% 1,15-2,00), adultas de 30 a 39 anos (OR
ajustada de 3,94; IC95% 2,48-6,26)] e potencialmente entre usuários com 40 e 49
anos (OR ajustada de 5,17; IC95% 3,09-8,64) e >50 anos (OR ajustada de 3,86;
IC95% 2,08-7,16). Os riscos quase dobraram entre os solteiros (OR ajustada de 1,78;
IC95% 1,36-2,32), desempregados (OR ajustada de 1,57; IC95% 1,20-2,06),
analfabetos (OR ajustada de 2,47; IC95% 1,50-4,08) e em situação de rua (OR
ajustada de 7,38; IC95% 4,07-13,37). Os dados disponíveis na Tabela 2.
O grupo de consumidores de cocaína aspirada diferiu do de usuários de crack.
Nele, 84% eram do sexo masculino, e a maioria era mais jovem (<17 a 29 anos),
casada, alfabetizada e trabalhava. Também havia um grupo considerável de
aposentados, e 65% dos que estavam em situação de rua consumiam cocaína
aspirada. Nas análises multivariadas, as maiores ORs entre os usuários de cocaína
aspirada foram de três vezes ou mais entre os indivíduos mais jovens (faixa etária
<18: OR ajustada de 3,90; IC95% 1,76-8,64; idades entre 18 e 29: OR ajustada de
3,55; IC95% 2,01-6,26). Além disso, as ORs foram altas entre aqueles que não
estavam em situação de rua (OR ajustada de 3,48; IC95% 1,92-6,29), e os riscos
dobraram entre os casados (OR ajustada de 2,12; IC95% 1,43-3,15) e analfabetos
(OR ajustada de 2,27; IC95% 1,34-3,87) (Tabela 2).
Situações de violência doméstica e uso de cocaína (fumada e aspirada)
Na Tabela 3, os dados apresentam que mais da metade dos familiares de
usuários de cocaína (fumada) vivenciou situações de violência doméstica, 49,6%
deram dinheiro a seu ente para uso de drogas, 52,7% foram roubados
(objetos/dinheiro) em casa, e 51,1% dos usuários de drogas já tiveram problemas com
a justiça. Quando comparados aos usuários de cocaína aspirada, na análise
multivariada, as famílias de usuários de cocaína (fumada) apresentaram maior chance
de ter dado dinheiro para uso de drogas ao seu ente (OR ajustada de 1,27; IC95%
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1,08-1,48)], ter sido roubado (dinheiro/objetos) em casa OR ajustada de 2,17; IC 95%
1,87-2,53)] e ter um usuário com problemas na justiça (OR ajustada de 1,48; IC95%
1,28-1,71).
O grupo de familiares de usuários de cocaína fumada diferiu consideravelmente
dos usuários de cocaína aspirada, uma vez que foi encontrado percentagens mais
elevadas entre aqueles que não tinham vivenciado situações de violência doméstica.
Nesse sentido, familiares de usuários de cocaína aspirada tiveram 33,5% menos
chance de terem sido roubados (objetos/dinheiro) por seu ente em casa e 46,1%
menos chances de terem tido um ente com problemas na justiça.
Os pais foram as principais vítimas de agressão (83 [93,3%] indicaram sim com
resposta versus 6 [6,7%] com respostas negativas; p=0,032) e tiveram odds ratio
dobrada (OR ajustada de 2,50; IC95% 1,08-5,82) em serem vítimas de agressão por
usuários de cocaína. Entre os pais e as mães, as ORs foram baixas (15% e 25,7%,
respectivamente) em relação a terem sido vítimas de agressão por parte do usuário
de cocaína fumada (Tabela 3).
Situações de violência física e interpessoal e uso de cocaína (fumada e aspirada)
A Tabela 4 mostra uma inversão nos tipos de violência (física e interpessoal),
com maiores percentagens e OR entre familiares de usuários de cocaína aspirada,
com ameaças a alguém da família (OR ajustada de 1,52; IC95% 1,14-2,04) e a outras
pessoas (OR ajustada de 1,86; IC95% 1,32-2,60). Em relação ao familiar tentar falar
sobre o problema do uso de substância e as reações, como ameaças e brigas, a OR
ajustada foi de 1,86, com IC95% 1,32-2,60. No grupo de familiares de usuários de
crack, a OR ajustada foi de 1,25 (IC95% 1,07-1,45) para agredir fisicamente alguém
da família. As ORs foram baixas (19%) entre os familiares de usuários de cocaína
fumada. Quando a família falava sobre o problema do uso de drogas, ocorriam brigas
de ameaças e gritos (Tabela 4).
DISCUSSÃO
O principal achado deste estudo foi a associação entre o uso de crack e a
ocorrência de violência doméstica física e psicológica.
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Características sociodemográficas
Fica evidente certa similaridade nas características sociodemográficas dos
familiares e usuários que vivenciaram violência doméstica, confirmando a associação
entre o uso de crack e a violência doméstica no Brasil. Pesquisas que abordam o
tratamento no campo da dependência química são praticamente unânimes em afirmar
que a família desempenha importante papel no auxílio do tratamento do usuário
(Rowe, 2012). A abordagem de familiares de usuários de cocaína em uma intervenção
de tratamento, como o Programa Recomeço Família, com a manutenção
concomitante da convivência com o usuário de cocaína, auxilia na adesão do
tratamento do usuário de cocaína e corrobora a concepção encontrada na literatura,
de que a família tem importante atuação terapêutica e de apoio, facilitando o processo
de recuperação do dependente (Seleghim & Galera, 2019).
Violência doméstica não física e problemas com a lei
Os resultados mostraram que a violência não física mais verbalizada pelos
familiares foi o furto de dinheiro ou de objetos dentro de casa. Os furtos no ambiente
doméstico intrafamiliar levam a acreditar que os usuários de cocaína frequentemente
furtam os membros da família com o objetivo de viabilizar recursos para a compra da
droga, sendo essa uma das características de dano financeiro no contexto familiar.
Os crimes de aquisição, como o roubo, ocorrem mais em associação ao consumo de
crack, quando comparado às demais substâncias (Hayhurst et al., 2013). Fenômeno
semelhante foi observado em estudo com usuários de crack em São Paulo, que
constatou a prática repetida de furtos contra familiares no intuito de custear o consumo
da substância (Krawczyk et al., 2015). Chaves et al. (2011) também identificaram em
seus estudos dados que corroboram os encontrados nesta pesquisa. Nos achados
deste estudo, foi fortemente evidenciado que um dos mecanismos para o sustento do
consumo da substância pelo dependente de crack é o furto no âmbito doméstico.
Também foi encontrado em alta porcentagem o consumo de cocaína aspirada
associado ao furto em casa. A compulsividade característica do padrão de consumo
de usuários de cocaína (Oser et al., 2009) aumenta a frequência da busca por drogas
(Weiss et al., 2014), fenômeno que pode ser explicado pelo modelo econômicocompulsivo de Goldstein (1985). O modelo retrata o custeio de drogas por intermédio
da prática de crimes, como estratégia frequentemente utilizada por usuários de
cocaína. Além disso, estudo constatou que os usuários crônicos de cocaína aspirada
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apresentaram 3,5 vezes mais de chances de se utilizarem de crimes de aquisição para
financiar o consumo, quando comparados aos usuários com baixa frequência e aos
não usuários (Felson e Staff, 2016), evidenciando a relação entre uso compulsivo de
cocaína aspirada e prática de furtos pelo usuário.
Os resultados deste estudo mostraram que o uso da cocaína aspirada ou
fumada está relacionado ao histórico de práticas delituosas, sugerindo que os
usuários de cocaína frequentemente cometem crimes e, portanto, envolvem-se com
problemas legais. Uma relação convincente entre o uso de substâncias e a
perpetração do crime foi identificada ao longo da pesquisa (Popovici et al., 2012;
White, 2015; Pollack, 2017), mas a natureza dessa relação permanece obscura.
Primeiramente, os estudos evidenciaram o uso de substâncias para causar a
perpetração de crimes. Foi notado que o uso de cocaína leva especificamente a
crimes relacionados a sexo, violentos, relacionados a drogas e geradores de renda
(Carvalho & Seibel, 2009; Kraanen & Emmelkamp, 2011; McGinty et al., 2016).
Corroborando os dados deste estudo, o uso de substâncias esteve envolvido
em quase todos os tipos de violência doméstica, o que foi observado em vários países.
Em pesquisa realizada nos Estados Unidos, a presença do consumo de substâncias
foi relatada em mais da metade dos crimes domésticos praticados por parceiros
íntimos e em mais de um terço dos praticados por outro membro da família (Greenfeld
& Henneberg, 2001). Igualmente, outro estudo encontrou associação entre uso de
drogas e violência feminina por parceiro íntimo (Carney et al., 2017). O uso de
substâncias também foi evidenciado como consequência da perpetração de crimes
violentos domésticos. Vítimas de violência doméstica física frequentemente se
envolvem no uso de substâncias, para permitir que lidem com o abuso que estão
sofrendo (Weaver et al., 2015; Connolly & Buckley, 2016). Vítimas de abuso infantil
também relatam comumente o uso de substâncias na vida adulta (Maniglio, 2011).
Embora esses estudos não sejam específicos para o uso de cocaína, isso mostra que
o uso de substâncias pode não apenas levar à perpetração de crimes violentos
domésticos, mas a vitimização da violência doméstica também pode levar ao uso de
substâncias.
Deve-se estar ciente de que a pergunta sobre os incidentes anteriores do
usuário de cocaína com a lei não é específica para crimes violentos domésticos, e,
portanto, é com cautela que devemos interpretar essa descoberta em particular.
Crimes gerais ou perpetrados por usuários de cocaína podem não ter sido
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necessariamente violentos ou relacionados ao abuso, ou mesmo ao uso de
substâncias, e, portanto, podem não ter qualquer relevância para nosso estudo. Como
resultado, não é possível determinar se as associações significativas identificadas
entre o uso de crack e de cocaína e o envolvimento com a lei refletem crimes violentos
engendrados pelo uso de cocaína ou devido à natureza inespecífica da questão.
Violência doméstica física e interpessoal
A heteroagressão contra um familiar foi a violência doméstica de caráter físico
e interpessoal mais praticada pelos usuários de cocaína, sugerindo que as agressões
física e psicológica intrafamiliar são comumente deflagradas por usuários de cocaína.
Tais achados foram observados anteriormente por Moura et al. (2014), relatando que
é grande a ocorrência de conflitos intrafamiliares vivenciado por brasileiros usuários
de crack e cocaína, bem como o consumo dessas substâncias está associado a atos
de violência mais severa (Chermack et al., 2010). A agressão contra alguém de fora
da família foi investigada para avaliar melhor a associação entre o uso de cocaína e a
violência física no âmbito doméstico, comparando-se se haveria similaridade entre o
ambiente domiciliar e fora dele, com relação à agressão física. Os presentes
resultados mostraram mais chances de usuários de cocaína agredirem um membro
da família quando a comparação é feita com a agressão contra pessoas externas do
núcleo familiar. Algo semelhante foi constado por Goldstein (1991), que analisou a
frequência do uso de cocaína e a violência, constatando que as mulheres usuárias de
cocaína sofriam mais violência deferidas pelos cônjuges do que originadas por
pessoas desconhecidas.
Estes resultados também apontaram associação entre o uso de crack e a
agressão física do usuário contra um membro da família, ao passo que o consumo de
cocaína aspirada foi associado ao comportamento dos usuários ameaçarem os
familiares. Esses achados corroboram estudos brasileiros, que constataram conflitos
relacionais intensos e violência doméstica acentuada em famílias de usuários de
crack, quando comparadas às famílias com usuários de outras substâncias (Marchi et
al., 2017; Pachado et al., 2018). A gravidade da violência por usuários de crack é
diretamente proporcional à cronicidade dos efeitos das substâncias psicoativas e
contribui para o aumento da impulsividade e do risco (Bornovalova et al., 2009). Nesse
sentido, os comportamentos que são raramente percebidos pelo usuário quando
abstêmio são iminentes, quando intoxicados pelo uso de crack, tal como a violência
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doméstica. Corroborando os achados deste estudo, Vaughn et al. (2010) destacaram
que os usuários de crack são mais violentos contra os familiares do que os de cocaína
aspirada. Percebe-se, assim, que o aumento da agressão física deferida por usuários
de crack contra membros da família é uma realidade observada em todo mundo.
Diferentemente, embora fosse esperada a violência como resultado de
conversas malsucedidas, dada a situação de tensão instalada na comunicação, a
prevalência desse tipo de circunstâncias foi menor quando comparada à agressão e
à ameaça do usuário de cocaína (fumada e aspirada) contra um membro da família.
Desse modo, contrapõe-se a crença de que conversar sobre o uso de drogas com o
usuário de cocaína o deixa mais violento. Todavia, os comportamentos agressivos são
oriundos de outros fatores, como a afirmação de poder e controle, inabilidade de
comunicar e expressar emoções negativas (exemplos, raiva e estresse) (Elmquist et
al., 2014). Portanto, o comportamento ameaçador e agressivo do usuário de cocaína
contra o familiar pode ser desencadeado por uma composição mais complexa, a saber
a própria natureza dos efeitos da droga somada a esses fatores apontados. Uma vez
que não passou pelos objetivos deste estudo a etiologia da violência doméstica, tais
conclusões não podem ser explicitadas, mas estimula-se uma discussão que ofereça
terreno fértil para futuros estudos.
Finalmente,

a

constatação

da

violência

doméstica

associada

ao

comportamento do usuário de crack e cocaína chama atenção para a necessidade de
serviços que trabalhem a violência e abrigos que acolham as vítimas em todo o Brasil,
com a finalidade de prevenir a violência doméstica e apoiar famílias acometidas por
esse fenômeno. Além disso, é necessário capacitar as equipes relacionadas ao
tratamento dessa população, para a identificação da violência doméstica nos
primeiros contatos com o serviço, tal como é o Programa Recomeço Família.
Por se tratar de um estudo transversal, a pesquisa está vulnerável às limitações
metodológicas do desenho deste estudo. A limitação mais relevante deste estudo é a
condição desfavorável de averiguar causalidades. Como os traços de personalidade
e as comorbidades não foram avaliadas, a relação entre o uso de crack e a violência
doméstica recebe explicações associativas e vulneráveis a outras variáveis, também
importantes para o conhecimento da causalidade. Soma-se às limitações o fato de a
coleta ser baseada em dados secundários e retrospectiva, o que resulta em
suscetibilidade de viés de memória, embora isso tenha sido mitigado pelo uso de
questionamentos fechados. Os participantes não responderam todas as perguntas
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corretamente, e nem todos os achados foram precisos e refletem o coorte. Se fosse
um estudo primário ou prospectivo, os dados ausentes poderiam ter sido
contabilizados, e os incorretos poderiam ter sido limitados.
Estudos futuros devem investigar o uso de crack, a violência doméstica e suas
associações, avaliando outras variáveis relacionadas ao fenômeno. É possível
constatar o crescimento do uso de cocaína e da violência, mas ainda há a necessidade
de investigação nas modalidades de tratamento nos vários tipos de serviços que
trabalham com esses problemas. Como o uso de cocaína tem alta prevalência na
América do Sul, faz-se necessário progredir com as pesquisas que tratam sobre o
tema (WDR, 2019). Outro ponto que requer mais estudo é a investigação da
prevalência de violência doméstica entre indivíduos que estejam ou não sob influência
da cocaína, para avaliar as possíveis relações causais ou se existem outras variáveis
de maior relevância para explicação do fenômeno.
O estudo encontrou associação entre o uso de cocaína (aspirada e fumada) e
a violência doméstica, oferecendo importantes contribuições para as políticas
públicas, tratamento do uso de drogas e enfrentamento das situações de violência
doméstica.
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Tabela Resumo 1 – Características sociodemográficas do familiar, do ente usuário de drogas, de
cocaína (fumada ou aspirada) reportado pela família
Variável
Familiar
Usuário de
Cocaína
Cocaína
(Sim)
Drogas (Sim)
Fumada*
Aspirada*
(Sim)
(Sim)
Sexo*
Masculino
505 (16,0)
2.515 (79,5)
1.060 (42,1)
2.113 (84,0)†
Feminino
2.574 (81,4)
530 (16,8)
270 (50,9)†
424 (80,0)
Faixa etária
(anos)

Estado civil

<18
18-29
30-39
40-49
50-59
>59
Não responderam
Solteiro
Casado

83 (2,6)
413 (13,1)
553 (17,5)
658 (20,8)
740 (23,4)
556 (17,6)
159 (5,0)
776 (24,5)
1.455 (46,0)

252 (8,0)
1.194 (37,8)
981 (31,0)
424 (13,4)
132 (4,2)
23 (0,7)
156 (4,9)
1.052 (33,3)
481 (15,2)

74 (29,4)
417 (34,9)
524 (53,4)‡
221 (52,1)‡
71 (53,8)‡
7 (30,4)

224 (88,9)‡
1.064 (89,1)‡
757 (77,2)
340 (80,2)
99 (75,0)
19 (82,6)

412 (39,2)
154 (32,0)

943 (89,6)
433 (90,0)‡

Divorciado/separado 408 (12,9)
162 (5,1)
83 (51,2)
137 (84,6)
Viúvo
261 (8,3)
14 (0,4)
12 (85,7)‡
10 (71,4)
Não responderam
262 (8,3)
1.453 (46,0)
Alfabetizado Sim
1.097 (34,7)
1.855 (58,7)
711 (38,3)
1.633 (88,0)‡
Não
2.065 (65,3)
98 (3,1)
60 (61,2)‡
73 (74,5)
Não responderam
1.209 (38,2)
Situação
Empregado
1.904 (60,2)
1.688 (53,4)
638 (37,8)
1.496 (88,6)‡
ocupacional Desempregado
536 (17,0)
1006 (31,8)
530 (52,7)‡
760 (75,5)
Aposentado
340 (10,8)
41 (1,3)
15 (36,6)
34 (82,9)
Não responderam
382 (12,1)
427 (13,5)
Em situação Sim
235 (7,4)
194 (82,6)‡
154 (65,5)‡
de rua
Não
2.676 (84,6)
1.062 (39,7)
2275 (85,0)
Não responderam
251 (7,9)
Mora com o Sim
2.272 (71,9)
usuário de Não
639 (20,2)
substância
Não responderam
251 (7,9)
Nota: Total = cocaína fumada (n=1.378) e aspirada (n=2.633). *Teste do qui-quadrado; †valor de p
<0,05; ‡valor de p ≤0,001.
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Tabela 2 – Características sociodemográficas de usuários de cocaína (fumada e aspirada), conforme
relatado pela família
Variável
Cocaína fumada
OR (IC95%)*
Cocaína aspirada
OR (IC95%)*
n (%)
n (%)
Sim
Não
Bruto
Ajustado Sim
Não
Bruto
Ajustad
o
Sexo†
Mascul 1.060
1.455
Referência
Referênci 2.113
402
1,31
1,20
ino
(42,1)
(57,9)
a
(84,0)*
(16,0)
(1,03(0,8361,66)*
1,730)
Femini 270
260 (49,1) 1,42 (1,181,52
424 (80,0)
106
Referê Referên
no
(50,9)‡
1,72)‡
(1,15(20,0)
ncia
cia
2,00)‡
Faixa
<18
74 (29,4)
178 (70,6) Referência
Referênci 224 (88,9)‡ 27
2,50
etária
a
(11,1)
(1,46
3,90
(anos)†
(1,764,30)
8,64)‡
‡
18-29
417 (34,9) 777 (65,1)
1064
130
2,56
1,30
1,50
(89,1)‡
(10,9)
(1,70
3,55
(0,960(0,954(2,011,73)
2,36)
3,87)
6,26)‡
‡
30-39
524
457 (46,6)
757 (77,2)
224
1,06
3,94
1,20
(53,4)‡
2,76 (2,04(22,8)
(0,71
(2,48(0,7033,73)‡
26,26)‡
2,05)
1,58)
40-49
221
203 (47,9)
340 (80,2)
84
1,26
5,17
1,24(0,
(52,1)‡
2,62 (1,88(19,8)
(0,81
(3,096813,65)‡
88,64)‡
2,24)
1,97)
>50
78 (53,8)‡ 77 (49,7)
2,43 (1,603,86
118 (76,1)
37
Referê Referên
3,69)‡
(2,08(23,9)
ncia
cia
7,16)‡
Estado
Solteir 1.224
1.457
1,80 (1,451,78
2.200
481
Referê Referên
civil†
o
(45,7)‡
(54,3)
2,20)‡
(1,36(82,1)
(17,9)
ncia
cia
2,32)‡
Casad 154 (32,0) 327 (68,0) Referência
Referênci 433 (90,0)‡ 48
1,97
2,12
o
a
(10,0)
(1,44(1,432,70)‡ 3,15)‡
Alfabetiza Sim
711 (38,3) 1.144
Referência
Referênci 1.633
222
2,52
2,27
do†
(61,7)
a
(88,0)‡
(12,0)
(1,56(1,344,05)‡ 3,87)§
Não
60 (61,2)‡ 38 (38,8)
2,54 (1,672,47
73 (74,5)
25
Referê Referên
3,85)‡
(1,50(25,5)
ncia
cia
4,08)‡
Situação
Empre 638 (37,8) 1.050
Ref.
Ref.
1.496
192
1,60
ocupacion gado
(62,2)
(88,6)‡
(11,4)
(0,701al†
3,66)
Desem 530
476 (47,3) 1,83 (1,561,57
760 (75,5)
246
0,636
pregad (52,7)‡
2,14)‡
(1,20(24,5)
(0,278o
2,06)‡
1,45)
Apose 15 (36,6)
26 (63,4)
0,94 (0,500,454
34 (82,9)
7 (17,1)
Referê ntado
1,80)
(0,186ncia
1,10)
Em
Sim
194
41 (17,4)
7,20 (5,087,38
154 (65,5)
81
Referê Referên
situação
(82,6)‡
10,16)‡
(4,07(34,5)
ncia
cia
de rua†
13,37)‡
Não
1062
1614
Referência
Referênci 2.275
401
2,98
3,48
(39,7)
(60,3)
a
(85,0)‡
(15,0)
(2,23(1,923,98)‡ 6,29)‡
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Mora com
a família†

Sim

888 (39,1)

1384
(60,9)

Referência

Não

368
(57,6)‡

271 (42,4)

2,11 (1,772,53)‡

Referênci
a

1.931
(85,0)‡

341
(15,0)

1,60
(1,281,99)‡
Referê
ncia

0,983
498 (77,9)
141
(0,732(22,1)
1,32)
Notas: Total = cocaína fumada (n=1.378) e aspirada (n=2.633). *Análise multivariada; † teste quiquadrado; ‡valor de p≤0,001; §valor de p <0,05. OR: odds ratio; IC95%: intervalo de confiança de 95%.
Referência = Ref

0,760
(0,501,15)
Referên
cia
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Tabela 3 – Violência doméstica relatada pela família
Cocaína
OR (IC95%)*
fumada
n (%)
Aspectos relacionados ao
Sim
Não
Bruto
Ajustado
consumo
A família deu
dinheiro para o
usuário comprar
drogas para
consumir †

Sim
Não

474
(49,6)
‡
904
(41,0)

481
(50,4)
1.303
(59,0)

1,42
(1,201,65)‡
Referên
cia

1,27 (1,081,48)§
Referência

Cocaína
Aspirada
n (%)
Sim
Não

778
(81,5)
1.855
(84,1)

177
(18,5)
352
(15,9)

OR (IC95%)*
Bruto
0,834
(0,6841,02)
Referên
cia

Ajustado

-

931
2,36
0,539
0,566
(52,7)
836
(2,042,17 (1,871.407
360
(0,442- (0,463Sim
‡
(47,3)
2,73)‡
2,53)‡
(79,6)‡
(20,4) 0,657)‡ 0,692)‡
Referên
Referência
Referên Referênci
447
948
1.226
169
Não
cia
cia
a
(32,0)
(68,0)
(87,9)
(12,1)
653
1,66
0,665
0,724
O usuário de
(51,1)
626
(1,441,48 (1,281.021
258
(0,551- (0,599drogas já teve
Sim
‡
(48,9)
1,92)‡
1,71)‡
(79,8)
(20,0) 0,803)‡ 0,876)‡
problemas com a
Referên
Referência
Referên
Ref.
725
1.158
1.612(85,
271
justiça†
Não
cia
cia
(38,5)
(61,5)
6)‡
(14,4)
25
0,497
2,84
2,50
Sim
(28,1)
(0,3110,532 (0,33083
(1,23(1,08Pai agredido pelo
§
64 (71,9) 0,793)§
858)§
(93,3)§
6 (6,7) 6,53)§
5,82)§
usuário de drogas
Referênci
Referência
Referên Referên
1.353
1.720
2.550
523
Não
a
cia
cia
(44,0)
(56,0)
(83,0)
(17,0)
35
0,658
2,14
1,84
(34,0)
(0,4350,743 (0,48694
(1,07(0,920Mãe agredida pelo
Sim
§
68 (66,0) 0,995)§
1,13)§
(91,3)§
9 (8,7) 4,27)§
3,72)
usuário de drogas
Referência
Referên Referên
1.343
1.716
Referênci
2.539
520
Não
cia
cia
(43,9)
(56,1)
a
(83,0)
(17,0)
*
Notas: Total = cocaína fumada (n=1.378) e aspirada (n=2.633). Controlado por sexo e idade. Análise
multivariada; †teste do qui-quadrado; ‡valor de p≤0,001; §valor de p <0,05. OR: odds ratio; IC95%:
intervalo de confiança de 95. Referência = Ref

O usuário de
drogas furtou algum
objeto ou dinheiro
de casa†
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Tabela 4 – Violência doméstica física e interpessoal relatada pelos participantes
Cocaína fumada
OR (IC95%)*
Cocaína aspirada
n (%)
n (%)
Bruto
Ajustado
Sim
Não
Consumo e Violiência
Sim
Não

OR (IC95%)*
Bruto

Ajustado

O usuário de
1,25
1,09
drogas
545
1,20 (1,03(1,07988
(0,904agrediu
Sim
(46,4)§
630 (53,6)
1,38)‡
1,45)‡
(94,1) 187 (15,9)
1,33)
fisicamente
Não 833 (41,9)
1.154
Refência
Refência
1648 342 (17,2) Refênc
alguém da
(58,1)
(82,8)
ia
família†
O usuário de
0,832
0,942
2,32
1,52
drogas
365
(0,712(0,775818
(1,82(1,14ameaçou
Sim
(40,4)§
539 (59,6)
0,973)‡
1,14)
(90,5)‡
86 (9,5)
2,97)‡
2,04)‡
algum
Não
1.013
1.245
Refência
Refência
1.815 443 (19,6) Refênc Refência
membro da
(44,9)
(55,1)
(80,4)
ia
família†
O usuário de
0,808
0,866
2,70
1,86
drogas
256
(0,677(0,704597
(1,99(1,32agrediu outra
Sim
(39,4)§
393 (60,6)
0,963)‡
1,06)
(92,0)‡
52 (8,0)
3,63)‡
2,60)‡
pessoa de
Não
1.122
1.391
Refência
Refência
2.036 477 (19,0) Refênc Refência
fora da
(44,6)
(55,4)
(81,0)
ia
família†
Quando o
familiar fala
0,766
0,810
2,13
sobre o
322
(0,652(0,673747
(1,661,50
problema do
Sim
(38,8)‡
508 (61,2)
0,900)
0,975)§
(90,0)‡ 83 (10,0)
2,73)‡ (1,13-1,96)
uso de
Não
1.056
1.276
Refência
Refência
1.886 446 (19,1) Refênc Refência
drogas
(45,3)
(54,7)
(80,9)
ia
resulta em
brigas de
ameaças e
gritos†
Notas: Controlada por sexo e idade. Total = cocaína fumada (n=1.378) e aspirada (n=2.633). *Análise
multivariada; †teste do qui-quadrado; ‡valor de p ≤0,001; §valor de p <0,05. OR: odds ratio; IC95%:
intervalo de confiança de 95%. Referência = Ref
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O consumo de drogas tem sido um fenômeno crescente em todo o mundo e
dentre as mudanças constatadas estão a sofisticação das substâncias e dos
mecanismos de oferta que afetam as populações mais vulneráveis. É crescente o
número de crianças e adolescentes captadas para o tráfico, além disso, cada vez mais
precoce tem se dado a experimentação e a instalação do uso abusivo e da
dependência de drogas. Igualmente os problemas de saúde mental têm oferecido um
terreno fértil para fidelização de clientes usuários e recrutamento para trabalho no
tráfico.
Apesar de a discussão do consumo de drogas já reunir décadas de estudo
aprofundado em diversos lugares do mundo, ainda há vasto espaço para realização
de estudos no âmbito de famílias de dependentes de drogas e exploração de
características de consumo que ofereçam maior complexidade tal como o multiuso, o
consumo de pessoas em situação de rua e o consumo de crack. A produção científica
diminui ainda mais quando o fenômeno é abordado a partir da percepção da família,
portanto, se configurando ainda como área do conhecimento com extenso espaço
para produção.
Desse modo, esse estudo busca fazer uma singela contribuição para o
conhecimento do perfil da família e dos usuários em circunstâncias de maior
vulnerabilidade com relação ao consumo, bem como mantém acesa a discussão da
necessidade de pesquisas e de implementação de políticas públicas para o tratamento
da família.
O estudo levantou uma especial e relevante discussão com relação à escassez
ou nulidade de serviços de atendimento de familiares de dependentes de drogas,
como o Programa Recomeço Família. É preocupante que um programa com tamanha
relevância para a saúde mental, com notória necessidade de amplicação e
investimento, tenha recebido a atenção da gestão pública para levá-lo em direção
contrária à necessidade da população, levando o serviço à extinção.
Infelizmente nos últimos anos, o Brasil tem sofrido o desmonte do SUS e do
Sistema Único de Assistência Social – SUAS, com a precarização e extinção de
políticas públicas importantes para o cuidado das populações vulneráveis, de modo
que o Programa Recomeço Família passou a integrar a lista de serviços desmontados
pela gestão pública.
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Anexos
Anexo 1 – Questionário

1. IDENTIFICAÇÃO
Número de prontuário:______________
Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
Escolaridade: Alfabetizado? ( ) Sim ( ) Não
Está estudando? ( ) Sim ( ) Não

Educação
Ensino básico: ( ) Completo ( ) Incompleto
Fundamental: ( ) Completo ( ) Incompleto
Ensino médio: ( ) Completo ( ) Incompleto
Pós-graduação: ( ) Completo ( ) Incompleto

Área Ocupacional
Profissão:______________________
Trabalhando no momento? ( ) Sim ( ) Não
Aposentado? ( ) Sim ( ) Não

Estado civil: ( ) Solteiro/a ( ) Casado/a ( ) Viúvo/a ( ) Divorciado/a – Separado/a
( ) União Estável.
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Tem filhos? ( ) Sim ( ) Não / Se Sim: Quantos? ____________
Etnia (raça declarada): ( ) Branca

( ) Negra

( ) Parda

( ) Amarela

( ) Vermelha ( ) Outras

Qual é o parentesco com o dependente químico?
( ) Mãe

( ) Pai

( ) Madrasta
( ) Esposa

( ) Avô

( ) Padrasto
( ) Esposo

( ) Cunhada

( ) Avó
( ) Irmã

( ) Tia

( ) Cunhado

( ) Filha ( ) Filho
( ) Irmão

( ) Tio

( ) Sobrinha

( ) Prima ( ) Primo

( ) Neta ( ) Neto
( ) Sobrinho

( ) Enteada ( )

Enteado
( ) Sogra

( ) Sogro

( ) Outros Parentes

( ) Outros sem parentesco

2. COMO SOUBE DO PROGRAMA?
Veio encaminhado? ( ) Sim ( ) Não
Se veio encaminhado, de qual serviço? Especifique abaixo:

3. DADOS DO DEPENDENTE QUÍMICO IDENTIFICADO
Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
Idade: _______
Vive com você? ( ) Sim ( ) Não / Se não, especifique abaixo com quem vive:
( ) Com os pais

( ) Esposa/o

( ) Sozinho ( ) Situação de Rua

( ) Parentes ( ) Repúblicas /semelhantes
( ) Outros
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Tem filhos? ( ) Sim ( ) Não / Se Sim: Quantos? ____________
Escolaridade: Alfabetizado? ( ) Sim ( ) Não
Está estudando? ( ) Sim ( ) Não

Educação dependente químico identificado
Ensino básico: ( ) Completo ( ) Incompleto
Fundamental: ( ) Completo ( ) Incompleto
Ensino médio: ( ) Completo ( ) Incompleto
Pós-graduação: ( ) Completo ( ) Incompleto

Área ocupacional
Profissão:______________________
Trabalhando no momento? ( ) Sim ( ) Não
Aposentado? ( ) Sim ( ) Não

Estado civil: ( ) Solteiro/a ( ) Casado/a ( ) Viúvo/a ( ) Divorciado/a – Separado/a
( ) União Estável.

4. EVOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DEPENDENTE QUÍMICO IDENTIFICADO
4.1 Evolução do uso
Há quanto tempo ele(a) usa? _______
Idade de início de uso: _________
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Há quanto tempo você descobriu o uso? __________

4.2 Quais drogas que ele(a) utiliza (lícita e ilícita)?
Álcool ( )

Tabaco ( )

Cocaína ( )

Maconha ( )

Crack ( ) Lança-perfume ( )

Êcstase (

)

Benzodiazepínicos (

Heroína ( )
)

Outras ( )

Ele(a) já teve problemas com a justiça? ( ) Sim ( ) Não
Ele(a) já agrediu fisicamente você? ( ) Sim ( ) Não
E outro membro da família? ( ) Sim ( ) Não / Se sim, quem?
( ) Mãe

( ) Pai

( ) Madrasta
( ) Esposa

( ) Avô

( ) Padrasto
( ) Esposo

( ) Cunhada ( ) Cunhado

( ) Avó
( ) Irmã

( ) Tia

( ) Filha ( ) Filho
( ) Irmão

( ) Tio

( ) Sobrinha

( ) Prima ( ) Primo

( ) Neta ( ) Neto

( ) Sobrinho

( ) Enteada ( )

Enteado
( ) Sogra

( ) Sogro

( ) Outros Parentes

( ) Outros sem parentesco

Já fez ameaças pra alguém da casa? ( ) Sim ( ) Não
Já roubou objetos e / ou dinheiro em casa? ( ) Sim ( ) Não
Está em tratamento no momento? ( ) Sim ( ) Não
Há quanto tempo se deu o primeiro tratamento? _________
Há quanto tempo se deu o último tratamento? ___________
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Tipos de tratamentos realizados e quantidades de vezes que esteve na modalidade
de tratamento:
Internação ( ) Sim ( ) Não / Quantas vezes? _________
Ambulatório - CAPS e Outros ( ) Sim ( ) Não / Quantas vezes? _________
Hospitalização ( ) Sim ( ) Não / Quantas vezes? _________
Outros tipos de tratamentos ( ) Sim ( ) Não / quantas vezes? _________
Grupos de autoajuda (AA, NA, antialcoólicos, outros)? ( ) Sim ( ) Não
Se estiver em tratamento/acompanhamento, aonde está?
Clínica ( )

Comunidade terapêutica ( )

CAPS Adulto ( )

Hospital geral ( )

Psiquiatra particular ( )

UBS ( )

CAPS AD ( )

Psicólogo particular ( )

Enfermaria pública - AD ( )

Outros tipos de tratamento ( )
Grupos de autoajuda (AA, NA, antialccólicos, outros)? ( ) Sim ( ) Não

5. DINÂMICA FAMILIAR CORRELACIONADA AO USO
5.1 Relação da família com a manutenção do uso ou tratamento
Você já procurou algum tipo de ajuda para você? ( ) Sim ( ) Não
No momento está se tratando? ( ) Sim ( ) Não / Se sim, onde?
Grupos de autoajuda (Amor Exigente, NARANON, ALANON, Outros)
( ) Sim ( ) Não
Atendimento em rede pública ( )

Saúde ( )

Atendimento por profissional particular ( )

Assistência ( )

Recomeço Família ( )

Outros ( )
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Há quanto tempo se deu o primeiro tratamento? ___________
Há quanto tempo se deu o último tratamento? ______________
Existem outras pessoas da família que usam drogas, qual o parentesco?
( ) Sim ( ) Não / Se sim, quem?
( ) Mãe

( ) Pai

( ) Madrasta
( ) Esposa

( ) Avô

( ) Padrasto
( ) Esposo

( ) Cunhada

( ) Avó
( ) Irmã

( ) Tia

( ) Cunhado

( ) Filha ( ) Filho
( ) Irmão

( ) Tio

( ) Sobrinha

( ) Prima ( ) Primo

( ) Neta ( ) Neto
( ) Sobrinho

( ) Enteada ( )

Enteado
( ) Sogra

( ) Sogro

( ) Outros Parentes

Alguma pessoa das indicadas no quadro anterior, mora com você? ( ) Sim ( ) Não
Você dá dinheiro para ele/a (DQ) fazer consumo de drogas? ( ) Sim ( ) Não
Você coloca limites e regras para o uso? ( ) Sim ( ) Não
Você permite que ele (a) arque com as consequências de seus erros? ( ) Sim ( )
Não
Vocês conversam sobre este problema? ( ) Sim ( ) Não
Quando tentam conversar, há brigas? ( ) Sim ( ) Não
Você tem conhecimento de que a dependência química é uma doença?
( ) Sim ( ) Não
Você tem conhecimento do papel da família no tratamento? ( ) Sim ( ) Não
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6. SINTOMAS E SENTIMENTOS RELATADOS PELO FAMILIAR
6.1 Quais destes sentimentos você consegue detectar em seu dia a dia?
( ) Tristeza

( ) Culpa

( ) Irritação

( ) Raiva

( ) Angústia ( )

Ansiedade
( ) Solidão

( ) Medo

( ) Pena

( ) Impotência

( ) Decepção ( )

Vergonha
( ) Dor na alma

( ) Outros

Se outros, qual(is): ___________________________
6.2 Se houver descreva os sintomas físicos?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7. INTERVENÇÃO PROPOSTA
7.1 Intervenção proposta internamente:
Atendimento individual ( )
Grupo de família ( )

Grupo de psicoeducação ( )

Grupo CRAFT ( ) Amor Exigente ( ) Outros

7.2 Encaminhamentos externos - especifique
Saúde ( ) - Equipamento/Serviço:
Assistência Social ( ) - Equipamento/Serviço:
Moradia ( ) - Equipamento/Serviço: ___________________________
Cultura ( ) - Equipamento/Serviço: ___________________________
Educação ( ) - Equipamento/Serviço: ___________________________
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Trabalho ( ) - Equipamento/Serviço: ___________________________
Justiça ( ) - Equipamento/Serviço: ___________________________
Esporte/lazer ( ) - Equipamento/Serviço: ___________________________
Grupo de apoio ( ) - Equipamento/Serviço: ___________________________
Outros ( ) - Equipamento/Serviço: ___________________________

7.3 Encaminhamentos realizados para o dependente químico
O encaminhamento foi realizado direto ao dependente de drogas? ( ) Sim ( ) Não
CAPS AD ( ) - Equipamento/Serviço/Região: ___________________________
Justiça ( ) - Equipamento/Serviço/Região: ___________________________
CRATOD ( ) - Equipamento/Serviço/Região: ___________________________
CAPS Adulto ( ) - Equipamento/Serviço: /Região ___________________________
C. Terapêuticas ( ) - Equipamento/Serviço/Região:
___________________________
CAPS I ( ) - Equipamento/Serviço/Região: ___________________________
Grupo de apoio ( ) - Equipamento/Serviço/Região:
___________________________
Hospital geral ( ) - Equipamento/Serviço/Região: ___________________________
Outros ( ) - Equipamento/Serviço/Região: ___________________________
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Anexo 2 – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa
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Anexo 3 – Autorizações
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