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Resumo 

 

A dependência do crack é uma questão de saúde pública que levou o Governo a criar o Plano 

Integrado de Enfrentamento ao Crack em 2010. A dependência química afeta as pessoas de 

diferentes maneiras, como abandono escolar, rompimento de laços sociais, aproximação com 

crime, acidentes e comportamento de risco de vida. A pesquisa teve como objetivo geral 

identificar a influência da família como fator de vulnerabilidade e proteção entre os usuários 

de Crack e como objetivos específicos identificar o perfil sócio demográfico dos usuários de 

crack e suas famílias em POA para qualificar as ações de enfrentamento ao crack; analisar a 

trajetória dos usuários de crack, conforme relatos de familiares; conhecer como as famílias 

percebem a realidade do usuário de crack e formas de enfrentamento à dependência e impacto 

nas relações familiares e analisar de que forma a família se constitui em rede de proteção e/ou 

fator de vulnerabilidade para o dependente químico. Foram realizados contatos com os grupos 

Nar-anon e Amor Exigente em POA e entrevistas semi-estruturadas com familiares de 

usuários de Crack de POA em atendimento nesses grupos. Foram realizadas até o momento 

seis entrevistas com participantes desses grupos no qual foi entregue um termo de 

consentimento livre e esclarecido, assinado por eles após terem sido esclarecidas suas 

dúvidas. As entrevistas foram gravadas e transcritas e depois analisadas com base em Bardin. 

Em relação ao perfil dos familiares entrevistados, três eram mulheres e três eram homens com 

idade entre 48 a 64 anos. Verificou-se que o consumo de crack independe de idade, sexo, 

nível de instrução e poder aquisitivo. A maioria dos dependentes iniciou o uso do crack 

quando jovens. Os grupos de apoio foram considerados como um suporte para compreender e 

transformar a forma de encarar o dependente químico e aliviar o sentimento de culpa 
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vivenciado pelos familiares dos usuários. Entre os fatores de risco identificados estava a 

presença de dependência química na família, influência de amigos para o uso, tráfico de 

drogas no entorno, fragilização dos vínculos familiares, minimização do problema, negação 

da dependência do familiar e desconhecimento de formas de prevenção. Entre os fatores de 

proteção, está o suporte dos integrantes do grupo de apoio e profissionais da saúde e presença 

da religiosidade para suportar o sofrimento e fé na recuperação.  

 


