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E
ste capítulo abordará o uso de substâncias psi-
coativas referidas pela equipe de saúde da famí-
lia. A equipe opera com a abordagem familiar 
em integração com a comunidade, com inter-
venção oportuna e precoce, dando ênfase à pro-
moção e à prevenção em saúde. 

Nesse sentido, serão descritas variáveis sociode-
mográfi cas – renda, escolaridade, inserção no merca-
do de trabalho, rede de apoio social – e aspectos rela-
cionados ao gênero feminino, que explicam, associam 
ou se relacionam com os transtornos por uso e abuso 
de álcool e outras drogas, bem como situações de vio-
lência urbana. 

O tema das drogas entre a equipe de saúde da fa-
mília torna-se uma questão de grande relevância, por 
conter imbricado, enquanto fato social, um fenôme-
no que afeta a moralidade da sociedade e se constitui 
como um problema de políticas públicas.

Segundo as equipes de saúde da família, a vio-
lência e o temor estão presentes no cotidiano das pes-
soas que vivenciam o desconforto de presenciarem, 
com alguma regularidade, o uso de drogas: “– Tem 
um problema que afeta aqui no A., o tráfi co de dro-
gas” (GRUPO 6, 2008, p.1-10). Os grupos de crianças 
e jovens enfrentam difi culdades referentes à escassez 
de políticas públicas retratada na falta de lazer, cur-
sos, ofi cinas, escolas, o que gera ociosidade, tornando-
-os vulneráveis ao investimento do tráfi co de drogas: 
“– Só os jovens que não têm trabalho e que não têm 
com que se ocupar partem para o mundo das drogas” 
(GRUPO 4, 2008, p. 1-13).
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O fascínio exercido pelas drogas e pelo “crime”, 
tido como promessa de ganho fácil, num contexto mar-
cado pela pobreza e em grande medida pelo desempre-
go, é uma ameaça real, como percebemos no seguinte 
relato: “– São muitos jovens envolvidos com drogas. 
Em minha rua só tem três pontos de drogas” (GRUPO 
2, 2008, p. 1-13). Isto abre caminho para outras infl u-
ências, como a de trafi cantes, de acordo com as falas: 

– Para você ter uma ideia, tem uma criança 
aqui que a arma é mais pesada do que ela. 
Ela chega fi car torta. Uma criança com 10 
anos arregimentada pelo tráfi co e fi cam [sic] 
fazendo o papel de vigia. É impressionante 
(GRUPO 6, 2008, p.1-10).

– É tanta criança perdida, que acho que o 
único meio é planejamento familiar. Se não 
a gente vai alimentar o tráfi co (GRUPO 6, 
2008, p. 1-10).

O panorama dos espaços cotidianos da saúde da 
família é permeado de violência e drogas, como rela-
ta um profi ssional da equipe da ESF: “– O crack é o 
maior problema aqui, e a gente não sabe o que fazer” 
(GRUPO 7, 2009, p. 1-10). Outras pesquisas, como 
a do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas 
Psicotrópicas (Cebrid) (2007), já vêm alertando sobre 
o aumento do “uso na vida” de crack, pela população 
geral, desde o ano de 2001, bem como para os riscos 
desse fenômeno.  

O não saber o que fazer, narrado por alguns pro-
fi ssionais, está, em parte, relacionado à difi culdade de 
manejo dos usuários, à escassez de informações sobre 
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possibilidades de encaminhamentos e às necessida-
des de assistência às famílias. Além disso, os usuá-
rios de crack apresentam difi culdade de expressar 
demandas e de acessar ajuda, conforme observamos 
nos relatos:

– Os jovens não participam (GRUPO 4, 2008, 
p. 1-13). 

– No consultório [...] droga não vem (GRUPO 
4,2008, p. 1-13). 

– Drogas é um ponto importante na atenção 
em saúde mental (GRUPO 4, 2008, p. 1-13).

Outro aspecto evidenciado foi a violência: 
“– Temos um morro aqui no subúrbio que só podemos 
entrar com a permissão dos chefes. Nem a polícia en-
tra. Foge ao nosso controle” (GRUPO 7, 2009, p.1-10). 
Sobre isso, Vasconcelos (2001) afi rma que o medo da 
violência tolhe iniciativas de ação mais integradas à 
comunidade. Para esse autor (2001), a violência pro-
voca um distanciamento do morador em relação ao 
local de seu viver cotidiano e ele passa a não ser mais 
outro com quem se busca relações igualitárias.

Cenas de agressão, desde aquelas praticadas pe-
los “bandidos”, como também as brigas entre vizinhos 
ou casais, são permanentes segundo relatos. Para Vas-
concelos (2001), a violência, mesmo com todas as ex-
plicações, continua sendo atitude que fere e torna ainda 
mais superfi ciais as relações entre os vários envolvidos 
no enfretamento dos problemas na comunidade. Além 
disso, quando associada às drogas implica em danos 
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permanentes à vida, gerando impacto na morbimorta-
lidade referida pelas equipes. Como exemplo, citamos 
o relato: “– Violência mata o tempo todo aqui. Tem um 
vizinho meu que era viciado e hoje está numa cadeira 
de rodas devido a tiro” (GRUPO 7, 2009, p. 1-10).

Os episódios relatados pelas equipes ilustram 
que a violência perpassa o cotidiano das camadas mais 
pobres. Para Velho (2003), os moradores estão sujei-
tos permanentemente a todos os tipos de arbitrarieda-
de, desde a violência de bandidos, somados à falta de 
emprego e de moradia, dentre outras difi culdades que 
constituem a existência das comunidades.

O sentido de que problemas sociais ou econômi-
cos guardam relação com os sintomas apresentados 
também emergiu na fala de um enfermeiro, que reto-
ma o tema da droga ao se referir ao alcoolismo: 

– Eu coloquei as famílias carentes, porque mui-
tos recebem a bolsa família e os pais vão. Estão 
ali, parados. Compra um quilo de alimentos e 
o resto do dinheiro pega e vai beber. Passa a 
semana toda (GRUPO 3, 2008, p. 1-15).

O consumo do álcool e outras drogas agrava al-
guns problemas sociais, traz sofrimento para indiví-
duos e famílias: 

[...] está envolvido com alto índice de alco-
olismo, família inteira que são alcoólatras, a 
mãe é alcoólatra, o pai é alcoólatra, os fi lhos 
grandinhos já estão fi cando também porque 
vê o pai e a mãe beber. 
Através do alto índice de alcoolismo vem a 
prostituição, drogas, então, quer dizer, não 
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tem uma faixa etária de idade (GRUPO 1, 
2008, p. 1-21).

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacio-
nal de Abuso de Álcool e Drogas, dos EUA, revelou 
que o uso excessivo de bebida estava presente em 
68% dos homicídios culposos, 62% dos assaltos, 
54% dos assassinatos e 44% dos roubos ocorridos 
(NEUBERG; SMITH; ASHER, 2003). Em relação à 
violência doméstica, a mesma pesquisa evidenciou 
que 2/3 dos casos de espancamento de crianças 
ocorrem quando os pais agressores estão embriaga-
dos, o que também vale para as agressões entre ma-
rido e mulher. Observamos tal aspecto também em 
nosso levantamento: 

Uma paciente da microárea que foi esfaque-
ada. Nós fi zemos a visita para fazer curativo. 
E quando chegamos lá, a gente fi cou sabendo 
que quem esfaqueou ela foi o marido (GRU-
PO 6, 2008, p. 1-10).

Especialmente no que concerne ao álcool, nele 
está presente um processo de estigmatização: 

Aí já é tratado com preconceito, acha que o 
alcoolismo não é uma doença. Aí começa a 
reclamar, chamar de vagabundo, aquela coi-
sa, entendeu? Nisso a pessoa se sente inferior 
(GRUPO 3, 2008, p. 1-15).
 

Segundo Neuberg, Smith e Asher (2003), de-
vemos considerar a prática da estigmatização como 
manifestação comportamental de um processo cogni-
tivo em que o indivíduo é marcado como possuidor de 
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uma característica negativa e passa a ser defi nido em 
termos deste atributo. 

Nesse contexto, a atenção da equipe de saúde 
da família não consegue atender à demanda, porque 
a saúde mental continua segregada aos serviços es-
pecializados, como os Centros de Atenção Psicosso-
cial (Caps), os quais não têm exercido o papel de “dar 
suporte e supervisionar a atenção à saúde mental na 
rede básica, PSF (Programa de Saúde da Família), 
PACS (Programa de Agentes Comunitários de Saú-
de)” (BRASIL, 2004, p. 13). Logo, as equipes da ESF 
sentem o impacto dessa desarticulação: “– Acho que 
essa questão da referência com o Caps, essa relação, 
interface entre o PSF e o Caps poderia ser melhorada” 
(GRUPO 4, 2008, p.1-13). 

Paralelo a isso, quando os Caps supervisionam 
as ações de saúde mental na atenção primária muitas 
vezes não conseguem disponibilizar recursos factíveis 
para atuarem na prevenção do adoecimento mental, 
na promoção da saúde e no uso abusivo de álcool e 
outras drogas. No entanto, a equipe mantém estraté-
gias de suporte, ainda que as considere frágeis, como 
podemos observar: 

– Eu, como médico, acredito muito em remé-
dio, mas tinha uma frase de uma professora 
minha, que me marcou muito, que dizia as-
sim: ‘É ingênuo o tratamento sem remédio e 
é cruel tratar sem psicoterapia, sem nenhum 
tipo de apoio’. E eu acho que isso faz muita 
falta. Muitas vezes consegue tratar com me-
dicação. Só com medicação e muitas vezes 
melhoram, mas a gente vê que poderia fazer 
melhor.
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– Um professor fez uma palestra sobre droga, 
mas não atingiu toda área (GRUPO 4, 2008, 
p.1-13).

–Nós chamamos a família para participar da 
discussão sobre drogas. Ai vem o pai, a mãe, 
o irmão e o tio que estão passando pelos pro-
blemas. Até as esposas vão, mas os jovens 
não vão (GRUPO 4, 2008, p. 1-13). 

Segundo Dimenstein et al. (2009), é importante 
que sejam estabelecidas estratégias de ação contex-
tualizadas, com articulação entre a saúde mental e a 
atenção básica. 

Corroborando com Flora (2008), os resultados 
da pesquisa indicam que as equipes não conseguem 
responder aos complexos desafi os da saúde mental 
e, especifi camente, ao uso abusivo de álcool e outras 
drogas. A pesquisa demonstra, ainda, que a inserção 
da atenção e da prevenção em álcool e outras drogas 
na Estratégia de Saúde da Família está vinculada à ne-
cessidade de qualifi cação dos profi ssionais em relação 
a como identifi car casos precocemente e sobre o ma-
nejo da situação. Por isso a necessidade de estabelecer 
um processo de educação permanente que possa re-
presentar aberturas para um trabalho efetivo de pre-
venção e promoção da saúde e da qualidade de vida.
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