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O problema do uso de crack no Brasil tem despertado atenção do governo e da
sociedade em geral em virtude da gravidade das conseqüências sociais e de saúde vivenciadas
pelos usuários, que pode chegar ao extremo de causar experiências de situação de rua.
Embora as pessoas vivam nas ruas por diferentes razões, os usuários de crack têm
potencializado características vinculadas à situação de rua, como por exemplo, o
envolvimento em atividades violentas e ilícitas, bem como o padrão de uso compulsivo da
droga, podendo provocar marginalização e dificuldades de permanecer junto às famílias
(Raupp & Adorno, 2011).
Apesar da trajetória e de outros aspectos relacionados à ocorrência da situação de rua
estarem bem documentados em certos grupos em situação de risco e vulnerabilidade social,
ainda existe uma lacuna no entendimento da trajetória de usuários de crack para a situação de
rua, especialmente na perspectiva familiar (Mcquistion, Gorroochurn & Caton, 2014).
Nesse contexto, com o objetivo de investigar como se dá o processo da situação de rua
nesse grupo de usuários de drogas, realizou-se um estudo qualitativo com familiares de
usuários de crack assistidos em um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS
ad) da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, entre os anos de 2014 e 2015. A cidade de
Ribeirão Preto fica situada na região Nordeste do estado de São Paulo e conta com uma
população de 604.682 habitantes, sendo caracterizada como município de grande porte
(Brasil, 2010). É preciso informar ainda, que o CAPS ad é o único serviço público e
comunitário em saúde mental, especializado nas questões referentes ao uso e abuso de drogas
do município.
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A justificativa para a realização deste estudo foi pautada no entendimento de que, ao
se conhecer como se dá a trajetória para a situação de rua na perspectiva familiar, muitas
questões que antecedem a saída dos usuários de crack para as ruas podem ser esclarecidas ou
amenizadas a partir de programas preventivos com enfoque no ambiente familiar, dentre
outras possibilidades de atuação no campo da prevenção e da assistência.
Assim, frente a riqueza dos dados encontrados e considerando que o estudo ainda
encontra-se em desenvolvimento, este trabalho objetivou apresentar apenas os resultados
preliminares ou iniciais, referentes a caracterização dos familiares, das famílias e dos usuários
investigados. Este é portanto um estudo descritivo, realizado no mês de março de 2015, cujos
dados apresentados fazem parte de um estudo mais amplo que encontra-se na fase de análise
dos dados. A pesquisa matriz foi realizada com 11 familiares de usuários de crack, acessados
em um CAPS ad da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, no período de novembro de 2014 a
fevereiro de 2015.
Os participantes do estudo foram 11 familiares de usuários de crack, com idade igual
ou superior a 18 anos, sem diagnóstico de doença mental, e que possuiam ao menos um
familiar que era usuário de crack e que tinha histórico de vivência nas ruas. Os familiares
foram acessados a partir de grupos familiares terapêuticos e também por indicação dos
profissionais do CAPS ad. As entrevistas aconteceram no próprio serviço e nos domicílios dos
familiares.
Para a construção deste trabalho foram utilizados os seguintes dados: 1) características
dos familiares – parentesco, idade, cor, anos de estudo, estado civil, filhos, religião, ocupação,
e renda em salários mínimos; 2) características das famílias: número de pessoas que moram
com o usuário, tipo de imóvel, relação imobiliária, religião, lazer e classificação econômica
das famílias de acordo com a Classificação Econômica Brasil da Associação Brasileira de
Empresa de Pesquisas (Abep, 2012); e 3) dados dos usuários: sexo, idade, cor, anos de estudo,
filhos, e situação ocupacional, os quais foram obtidos por meio de consulta aos prontuários
dos pacientes. Os dados serão apresentados em forma de números absolutos e médias,
acompanhados de discussão quando pertinente. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa com Seres Humanos da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – parecer nº
872.156.
Com realização deste estudo, até o momento, foi possível obter os resultados que serão
descritos a seguir. A maioria dos 11 familiares eram mães (9); apenas um era primo e o outro
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irmão. A idade variou de 41 a 68 anos, com média de 54,8 anos de idade. A maioria (7) deles
afirmaram ser brancos, tinha em média 5,6 de estudo, eram casados ou estavam vivendo com
algum companheiro (8), e tinham em média 3,2 filhos.
De acordo com Seleghim & Oliveira (2014), a maior ocorrência das mães, pode ser
devido ao fato de que a mulher sempre ocupou um papel importante dentro das famílias,
permitindo as trocas afetivas marcantes para o indivíduo e decisórias no modo de ser e agir
consigo mesmo e com os outros, possuindo ainda importante papel no tratamento e na
prevenção ao uso de drogas.
No que diz respeito a idade dos familiares, a menor idade encontrada foi de 41 anos e
e a média de anos estudados foi de 5,6, ou seja, os familiares possuem idade elevada e menos
poucos anos de estudo. Quanto a religião, apenas duas pessoas professaram a fé católica,
sendo que a maioria (7) se declarou evangélica. Duas pessoas não possuíam renda mensal
própria, e dentre daqueles que possuíam, a renda média foi de 2,2 salários mínimos.
De modo geral, a frequência constante a uma igreja, a prática dos conceitos propostos
por uma religião e a importância dada à religião e à educação religiosa na infância são
considerados por muitos autores como fatores protetores do consumo de drogas (Sanchez &
Nappo, 2002). Neste estudo, a maioria das famílias estudadas relatou possuir alguma religião,
e apesar disso, esta prática parece não ter atuado como fator protetor ao uso de drogas.
Apenas um usuário morava sozinho, sendo que a média de pessoas que conviviam
com o usuário no mesmo domicílio foi de 2,6 indivíduos. Todas as famílias moravam em
casas, sendo a maioria (8) em casas próprias. Quase todas as famílias (10) faziam o uso do
Sistema Único de Saúde (SUS) como forma de assistência a saúde, sendo que a grande parte
declarou que o grupo familiar seguia os preceitos evangélicos (7).
Dentre esses dados, chama atenção que quase a totalidade das famílias utilizavam o
SUS como sistema de assistência à saúde de seus membros. Autores apontam que o SUS tem
se deparado com o aumento do número de usuários de crack que procuram tratamento,
exigindo uma rede estruturada de atenção com garantia de continuidade da assistência
(Seleghim, Marangoni, Marcon & Oliveira, 2011). No entanto, apesar de a redefinição do
modelo de atenção à Saúde Mental no país representar um avanço, no sentido de evitar que os
doentes fossem excluídos da sociedade, o Brasil ainda não foi capaz de criar serviços
substitutos adequados e em quantidade compatível com a demanda (Seleghim, Marangoni,
Marcon & Oliveira, 2011).
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Apesar da realização de práticas ou atividades de lazer em conjunto pelas famílias
serem consideradas importantes no processo de desenvolvimento dos indivíduos
(socialização, aproximação emocional etc...), quatro famílias afirmaram não realizar nenhuma
atividade desse tipo em conjunto. Com relação às classes econômicas das famílias estudadas,
verificou-se que quase a totalidade das famílias pertencia à classe B ou C, independentemente
de suas subdivisões, abrangendo uma renda de R$962,00 a R$4.754,00. Isso corrobora os
dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (PNAD), realizada em 2012, que
encontrou que 44,6% dos domicílios brasileiros tem um rendimento mensal de até um salário
mínimo (R$622,00), 27,6% entre um e dois salários, e 22% mais que dois salários (Ibge,
2012).
No que se refere as características dos usuários, apenas um usuário era do sexo
feminino, sendo que a idade variou de 18 a 49 anos, com média de 31,4 anos. A média de
anos estudados foi de 6,2, sendo que a totalidade era solteira ou separada, e a maioria deles
possuia alguma religião (9) e estavam desempregados (9). A baixa escolaridade também é
frequentemente evidenciada entre usuários de crack, podendo implicar, entre outros aspectos,
em menor inserção no mercado de trabalho formal, medido no estudo pela grande ocorrência
de usuários desempregados, menor disponibilidade financeira e, consequentemente, maior
vulnerabilidade ao uso de drogas (Ribeiro, Sanchez & Nappo, 2010).
Numa análise geral, os familiares foram em sua maioria mães, com uma média de 54,8
anos de idade, brancas, baixa escolaridade, casadas ou vivendo com companheiros, com
filhos, evangélicas e com renda média de 2,2 salários minímos mensais. A maioria das
famílias moravam em casas próprias, com uma média de 2,6 indivíduos por domicílio, eram
usuárias do sistema público de saúde, e seguia os preceitos evangélicos. Quanto aos usuários,
a maioria era do sexo masculino, com uma média de 31,4 anos de idade, baixa escolaridade,
solteiros ou separados, e estavam desempregados.
Apesar da escassez de estudos relacionados as famílias dos usuários de crack, pode-se
dizer que o perfil dos familiares, das famílias e dos usuários foram semelhantes ao relatado na
literatura. Porém apresentou como especificidade a idade elevada, a baixa escolaridade e a
religião evangélica das mães. Vale ressaltar que a identificação do perfil das famílias e dos
usuários de crack são aspectos relevantes, e devem ser considerados como uma das primeiras
ações para a elaboração de políticas públicas de prevenção ou de tratamento ao uso de drogas.
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