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Resumo: As políticas do Ministério da Saúde para a atenção aos usuários de álcool e outras 
drogas apresenta uma ampla oferta de serviços aos usuários, no qual a família é colocada em 
um papel ativo no processo de reabilitação. O objetivo desse artigo é evidenciar e discutir como 
a questão da partilha de responsabilidade entre a capacidade de extensão da proteção familiar 
e a exigência de protagonismo da família no processo de reabilitação do usuário de substância 
psicoativa, requisitado pelas políticas vêm colocando limites e desafios para a família. 
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a atenção usuários de álcool e outras drogas. 

 

 
Abstract:  The policies of the Health Ministry that works with the attention to alcohol and other 
drugs users feature a wide range of services for these citizens in which the family is placed in 
an active role in the rehabilitation process. The purpose of this article is to highlight and discuss 
how the issue of the responsibility sharing between the extensibility of family protection and the 
demand of family role in the user rehabilitation process for psychoactive substance, sought by 
these policies that are putting limits and challenges for family. 

 
Key-words: Family Protection; Substance Addiction; policies of the Health Ministry for the 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 

 
O processo de desenvolvimento da dependência química, desde seu início é capaz de provocar 

profundas transformações no meio familiar.  Identifica-se com mais frequência, o aumento de 

brigas e conflitos seguidos de agressão verbal e às vezes física.  Os pais tendem a se sentir 

culpados e não sabem muito bem como agir frente a essa nova situação. 

 
 

Podem variar comportamentos e atitudes extremas como a internação compulsória e castigos, 

como também podem vir a se mostrar solidarizados com a situação e buscar toda informação e 

ajuda possível para ajudar o familiar. Não há uma única forma pela qual a família responde a 

situação de dependência, mas é consenso que ela afeta as relações sociais entre todos os 

membros do núcleo familiar. (MARINHO, 2005).
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Identificada a questão da dependência de drogas, algum familiar tende a acompanhar o usuário 

a serviços especializados para dar início ao tratamento. Os que recorrem a serviços públicos, 

encontram atendimento nos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS-ad e nesse espaço, além 

de uma programação de tratamento para o usuário, a família é chamada a participar de grupos 

e a tomar um papel ativo no tratamento. 

 
 

O processo de reabilitação da dependência química é permeado de dificuldades, já que em muitas 

situações o dependente tem recaídas, rouba objetos do lar para comprar drogas, pode tornar-se 

violento ou introspectivo, ou ainda assumir outros comportamentos desaprovados pela família. 

Em contrapartida, embora o contexto e as relações familiares se alterem de forma significativa 

após a descoberta da dependência, a cotidianidade do trabalho, da provisão do bem estar e 

demais atividades da família precisa ser mantida. (PAZ, 2013) 

 
 

Nos últimos anos, vêm crescendo e ganhando destaque na mídia o flagrante de situações em 

que usuários são encontrados em suas residências, amarrados, algemados ou atados de alguma 

maneira pela própria família quando saem para trabalhar, a fim de evitar sua saída de casa e 

consequentemente uma recaída no uso de drogas. Essas situações denunciam, para além da 

complexidade que o processo de reabilitação envolve, até onde é possível a proteção familiar é 

capaz de   assumir o cuidado do usuário e manter as atividades de bem estar do núcleo 

familiar? 

 
 

Essa indagação, suscitou nas pesquisadoras o desejo de identificar o que as Políticas Sociais, 

em especial as políticas do Ministério da Saúde para a atenção a usuários de álcool e outras 

drogas, vêm entendendo sobre o papel da família no processo de reabilitação e as formas de 

como essa relação se materializa no decorrer do tratamento. O debate necessário acerca dos 

limites e desafios da proteção familiar no contexto de crise do Estado providência justifica a 

necessidade do presente estudo. 

 
 

A coleta de informações para a construção desse artigo se deu a partir da revisão bibliográfica 

de autores que tratam sobre os temas evidenciados e consulta as políticas do Ministério da Saúde 

a atenção a usuários de álcool e outras drogas, em especial as sessões que mencionam a 

família.  O artigo tem como propósito evidenciar e discutir como a questão da partilha de 

responsabilidade entre a capacidade de extensão da proteção familiar e a exigência de 

protagonismo da família no processo de reabilitação requisitado pelas políticas vêm repercutindo 

no âmbito da proteção familiar, colocando limites e desafios para a família.
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De forma a nos aproximarmos dessa compreensão, organizaremos o estudo em quatro seções. 

Na primeira será apresentado aspectos históricos e conceituais sobre a dependência química. 

Em segundo discutiremos a proteção e relação familiar no processo de reabilitação da 

dependência química, evidenciando os limites e desafios postos.    Posteriormente 

apresentaremos e analisaremos como se estrutura a rede de atenção a família proposta pelas 

Políticas do Ministério da Saúde para a atenção de usuários de álcool e outras drogas, e, por fim, 

as considerações finais desse estudo. 

 

 
 
 

2. Dependência química: aspectos históricos e conceituais 
 
 
 
O cuidado e a atenção no tratamento aos dependentes químicos e as pessoas acometidas por 

transtorno mental foi historicamente apropriado pela Psiquiatria e a terapêutica empregada era 

a o isolamento social, materializado nas internações de longa permanência.   É importante 

destacar que os dependentes químicos foram considerados por muito tempo como doentes 

mentais e o desenvolvimento histórico da atenção ao usuário de drogas foi por longo período 

vinculado a essa concepção, o que acaba por fundir suas histórias no que diz respeito aos 

tratamentos empregados. (DOMINGUES, 2005). 

 
 

As instituições de atendimento a pessoas com transtornos mentais e dependentes químicos, bem 

como os sistemas normativos e assistenciais psiquiátricos sofreram reformas para tornar mais 

humanizada a atenção aos pacientes. Não só o tratamento como a concepção da doença mental 

e da dependência química foram reformulados e passaram a ser entendidos como um sofrimento 

humano e social, dando início a novas formas de olhar a situação dos usuários (AMARANTE, 

1995) 

 
 

O Movimento de Luta Antimanicomial ganhou destaque político e social no Brasil, entre o final 

da década de setenta e início de oitenta. O fim da ditadura potencializou as perspectivas de 

mudanças, abrindo possibilidades para a discussão de uma Política de Saúde Mental pautada 

nos princípios da Reforma Psiquiátrica.  (AMARANTE,1995) 

 
 

Repercutindo as mudanças na assistência psiquiátrica ocorridas em âmbito mundial, a 

dependência química foi reconhecida internacionalmente como um problema de saúde quando 

da publicação do Manual de Diagnósticos e Estatísticas pela Associação Americana de Psiquiatria 

no ano de 1970. Poucos anos depois, em 1977 a Organização Mundial de Saúde passou por um 

processo de revisão de conceitos e passou a considerar a dependência química
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como um problema social e de saúde, enfatizando que o meio em que os indivíduos vivem e 

estabelecem suas relações é um importante fator a ser considerado tanto no processo de indução 

a dependência quanto na reabilitação. (COLLET, 2010). 

 
 

A constatação de que tal uso tomou proporção de grave problema de saúde pública no país 
encontra ressonância nos diversos segmentos da sociedade, pela relação comprovada 
entre o consumo e agravos sociais que dele decorrem ou que o reforçam. O enfrentamento 
desta problemática constitui uma demanda mundial: de acordo com a Organização Mundial 
de Saúde, cerca de 10% das populações dos centros urbanos de todo o mundo, consomem 
abusivamente substâncias psicoativas, independentemente da idade, sexo, nível de instrução 
e poder aquisitivo. Salvo variações sem repercussão epidemiológica significativa, esta 
realidade encontra equivalência em território brasileiro. (BRASIL, 2003) 

 

 

A Organização Mundial de Saúde considera atualmente a dependência química como um 

“estado caracterizado pelo uso descontrolado de uma ou mais substâncias químicas psicoativas 

com repercussões negativas em uma ou mais áreas da vida do indivíduo” (OMS,2013). As 

concepções entre especialistas de diversas áreas das ciências apontam diferentes caminhos para 

se entender o uso abusivo de substâncias psicoativas.  O fato é que não há consenso geral entre 

os estudiosos sobre o fator gerador ou impulsionador da dependência química, tensionando o 

permanente questionamento em torno do tema: a dependência química é um problema biológico, 

psicológico ou social? 

 
 

Para responder esse questionamento nos apoiaremos na concepção de MIGOTT (2007) ao 

entender que processos psicossociais “atuam simultaneamente para influenciar a tendência de 

qualquer pessoa vir a usar drogas e isto se deve a interação entre o agente (droga), o sujeito (o 

indivíduo e a sociedade) e o meio (os contextos sócio econômico e cultural”. (p. 710). 

 
 

Ao reconhecermos que existem diferentes elementos estruturais que confluem e impactam na 

vida dos usuários e na relação com a drogadição,   concluímos que os fatores que incidem 

sobre a dependência,   decorrem de um processo histórico, cultural e social, no qual o 

entendimento sobre a questão do uso abusivo de drogas, “segue a evolução das culturas, ou 

seja, os padrões, a frequência de utilização e os tipos de drogas consumidos mudam de uma 

época para outra de acordo com as condições sócio-culturais existentes”. (PRATTA, 2011, p. 

211). 
 

 
 

A compreensão sobre esses aspectos é fundamental para refletirmos sobre a questão da atenção 

e tratamento, mais especificamente no resultado que se espera, considerando que a drogadição 

não pode ser desvinculada de uma perspectiva de totalidade, seja na sua concepção, seja na 

forma de encaminhamento do processo de reabilitação.
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3. Proteção familiar e dependência química 
 
 
 

 
No processo de desenvolvimento da humanidade, a família, representada nas suas mais diversas 

estruturas e organizações sempre desempenhou um importante papel de cuidado e proteção 

social a seus membros, ocupando um papel de centralidade na provisão do bem- estar.  (MIOTO, 

2010).  Nesse c o n t e x t o , a  f a m í l i a  t e m    uma f u n ç ã o  s o c i a l  r e l e v a n t e , 

considerando que é na maioria das vezes a primeira instituição social que possibilita ao indivíduo 

vivências de afetividade, interação social, proteção e maturação para a continuidade da sua vida 

em sociedade. 

 

Independente da forma como se arranja e organiza-se a família, é ali que se desenvolvem 

importantes trocas e inteirações fundamentais para o pleno desenvolvimento dos indivíduos. E 

é também no campo das suas mais importantes fragilidades; como quando em um problema 

interpessoal, financeiro, afetivo ou de doença, que a família também se coloca como uma 

referência no auxílio a seus membros para a resolução da situação. No caso da dependência 

química a família é na maioria das vezes culpabilizada ou estereotipada de “desestruturada”. 

(PAZ, 2013) 

 
 

Essa forma de leitura realizada no senso comum pela sociedade desconsidera a dimensão 

macroestrutural da drogadição no cenário familiar: 

 
 

(...) nas diferentes famílias, principalmente as que possuem renda insuficiente para prover 
suas necessidades básicas de sobrevivência, é atravessada por toda uma problemática 
macroestrutural que reflete no universo micro, ou melhor, no cotidiano de suas vidas, em suas 
relações estabelecidas entre os membros de cada configuração de família. (...) Por exemplo, 
um pai alcoolizado, empregando violência contra seus filhos e mulher precisa ser analisado 
dentro de uma perspectiva  de totalidade, sem negar a história de vida das famílias ou 
usuários atendidos, mas considerando aspectos da contemporaneidade: desigualdade social, 
ausência ou ineficiência de políticas sociais, desemprego estrutural, as relações 
determinantes.  (SOARES e NEVES, 2009, p. 153) 

 

 

Além de considerar os aspectos conjunturais que perpassam a forma com que a família lida 

com a questão da dependência química, o processo de reabilitação inclui o estabelecimento de 

vinculação com políticas sociais. Dessa relação, geram-se expectativas de atuação, tanto da 

família sobre os serviços, quanto na relação inversa. Embora os serviços especializados atuem 

de forma a contribuir no processo de tratamento, as famílias ainda são percebidas como as 

solucionadoras dos problemas: 

 
As políticas públicas reconhecem a esses apoios informais um papel cada vez maior. A 
família surge, assim, como um lugar de proteção, como um escudo contra a violência da 
adversidades contemporânea, como um “manancial” de solidariedades alternativas às do 
Estado, como um tecido de laços sociais elementares. Pelo contrário, a não integração
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numa sociabilidade sócio-familiar preocupa e é até apresentada como um risco.(MARTIN, 
1995, p. 70) 

 

 

No contexto atual a mídia tem evidenciado uma série de acontecimentos relacionados ao uso 

abusivo de drogas, como por exemplo, a situação das crianças e adolescentes, e em algumas 

situações adultos que são amarrados com correntes em suas casas para que não venham a fazer 

uso da droga enquanto os familiares estão trabalhando. Esse fato exibe apenas uma, das 

inúmeras dificuldades encontradas pelas famílias para enfrentar a dependência química e aponta 

para uma nítida crise do Estado-Providência, decorrente de duas questões centrais: 

 
 

Por um lado pelo facto de as famílias estarem sujeitas a uma série de riscos, como, por 
exemplo, o de “desmembramento” – o que tem repercussões evidentes em termos de 
direito e de custos sociais – e por outro lado, pelo facto de a família cada ver mais ser 
encarada  pelo  Estado como um  dos  potenciais  recursos de  regulação  dos  problemas 
sociais. (MARTIN, 1995, p. 70) 

 
 
 

Imputa-se a família a responsabilidade de “cura” do seu familiar, desconsiderando que o 

contexto da família também é constituído de fragilidades. A família concentra em si forças e 

fraquezas: 

 
 

(...) o caráter contraditório da família, como um chamamento para o fato de que o núcleo 
familiar não é uma ilha de virtudes e de consensos num mar conturbado de permanentes 
tensões e dissensões. Afinal, a família como toda e qualquer instituição social, deve ser 
encarada como uma unidade simultaneamente forte e fraca. Forte, porque ela é de fato um 
lócus privilegiado de solidariedades, no qual os indivíduos podem encontrar refúgio contra o 

desamparo e a insegurança da existência. Forte, ainda, porque é nela que se dá, de regra a 
reprodução humana, a socialização das crianças e a transmissão de ensinamentos que 
perduram pela vida inteira das pessoas. Mas ela também é frágil, “pelo fato de não estar 
livre de despotismos, violências, confinamentos, desencontros e rupturas. Tais rupturas, por 
sua vez, podem gerar inseguranças, mas também podem abrir portas para a emancipação 
e bem-estar de indivíduos historicamente oprimidos no seio da família, como mulheres, 
crianças, jovens, idosos” (Pereira-Pereira, 1995, p. 109). 

 
 
 
Todas essas considerações sobre a relação familiar e a dependência química são 

exponencialmente potencializadas e afetadas pela atual conjuntura da realidade brasileira, que 

seguindo   os   ditames   da   política   neoliberal, vêm   reduzindo   as   funções   do   Estado, 

especialmente na área social, deixando as famílias descobertas de proteção social. 

 
 

Importante destacar que as mudanças na forma de tratamento, que se deslocaram de um modelo 

tradicional centrado na internação para a construção de uma rede de atenção baseada na lógica 

da reforma psiquiátrica, que prevê a ênfase nos serviços substitutivos através do tratamento 

ambulatorial, sendo a internação o último recurso, impacta diretamente a proteção social familiar. 

Essa nova lógica conforma a necessidade de a família assumir a responsabilidade direta no 

tratamento, o que anteriormente não ocorria, pois o familiar era internado em hospitais 

psiquiátricos ou clínicas de reabilitação de longa permanência. (DOMINGUES, 2005) 

 

 



Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

7 

 

 

 
 

4.Políticas de atenção do Ministério da Saúde para família de dependentes químicos 
 
 
 
 

Conforme exposto na seção 2, a política de atenção a usuários de álcool e outras drogas, por 

muito tempo esteve atrelada a legislação de saúde mental e, por esse motivo, usamos a 

terminologia “políticas” para referenciar que atualmente a previsão de serviços nessa área está 

dividida em três políticas: Política Nacional de Saúde Mental (2001); Política do Ministério da 

Saúde para a Atenção Integral a Usuários de álcool e outras drogas (2003) e a Política 

Nacional sobre Drogas (2005). 

 

Nos anos 2000, após a aprovação da Lei nr. 10.216 de 06 de abril de 2001, que institui a 

Política Nacional de Saúde Mental no Brasil, assistimos a consolidação das propostas discutidas 

a partir da Reforma Psiquiátrica e do Movimento de Luta Antimanicomial e verifica-se a 

implantação de serviços substitutivos: Centros, Núcleos e Serviços de Atenção Psicossocial 

(CAPS, NAPS e SAPS). Posteriormente os serviços foram se ampliando e deram origem aos 

Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS-AD) que oferecem ações e serviços 

aos usuários de substância psicoativa e seus familiares. (AMARANTE, 2007). 

 
 

É importante salientar que anteriormente a aprovação da Política Nacional de Saúde Mental, 

não existia nenhuma proposta de atenção na esfera pública destinada as famílias de usuários 

de drogas, embora se tenha registro de organizações da sociedade civil na criação de grupos 

de discussão e auto-ajuda, como o Al- Anon, que reúne familiares dos Alcóolatras Anónimos e 

Narcóticos Anônimos. Essa modalidade de atenção familiar, ainda têm forte atuação no Brasil e 

no mundo. (PAZ,2013) 

 
 

Após a aprovação da Política Nacional de Saúde Mental, foi regulamentada através da portaria 

nr. 336 / GM de 19 de fevereiro de 2002 a organização dos Centros de Atenção Psicocossocial 

– AD para atendimento de pacientes com transtornos decorrentes do uso e dependência de 

substâncias psicoativas, dispondo sobre sua estrutura, organização, equipe técnica e objetivos. 

Entre as ações que envolvem a família são previstas três atividades: “d) visitas e atendimentos 

domiciliares; e) atendimento a família; f) atividades comunitárias enfocando a integração do 

dependente químico na comunidade e sua inserção familiar e social” (BRASIL, 2002).



Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

8 

 

 

 

Embora seja considerado um avanço a inclusão da assistência à família, observamos que ela 

ainda se apresenta de forma incipiente na proposta de serviços, e aparece quase opaca na 

regulamentação das ações voltadas no processo de reabilitação de os usuários de álcool e outras 

drogas. No entanto, no dia a dia dos serviços de reabilitação exista uma clara cobrança aos 

familiares tanto na participação no processo de reabilitação quanto na sua interação com o 

usuário, o que nem sempre as famílias conseguem responder da forma esperada pelos 

serviços, sendo necessário “(...) esforço no sentido de articular e integrar as políticas sociais para 

que possa facilitar a melhor qualidade de vida das famílias” (MIOTO, 1997, p. 127). 

 
 

A emergência em torno do uso abusivo foi crescendo no país e diversas portarias, resoluções e 

decretos foram sendo criados a fim de ampliar as ações de prevenção e reabilitação aos usuários 

de drogas, especialmente o crack. Nesse contexto é aprovada, no ano de 2003 a Política do 

Ministério da Saúde para a Atenção Integral a Usuários de álcool e outras drogas. Sua criação é    

justificada    pela necessidade de implementação de uma política menos moralista e mais 

inclusiva sobre a complexidade que permeia a temática das drogas. (BRASIL, 

2003) 
 
 

A referida política aposta na atenção primária e na garantia de serviços de forma a também incluir 

as famílias. 

 
Proporcionar tratamento na atenção primária, garantir o acesso a medicamentos, garantir 
atenção na comunidade, fornecer educação em saúde para a população, envolver 
comunidades / famílias / usuários, formar recursos humanos, criar vínculos com outros 
setores, monitorizar a saúde mental na comunidade, dar mais apoio à pesquisa e estabelecer 
programas específicos são práticas que devem ser obrigatoriamente contempladas pela 
Política de Atenção a Usuários de Álcool e Outras Drogas, em uma perspectiva ampliada de 
saúde pública. (BRASIL, 2003) 

 

 
 

No ano de 2005, objetivando agrupar os objetivos das proposições até então realizadas, é 

aprovada através da Resolução n. 03 3/GSIPR/CH/CONAD, de 27 de outubro de 2005, a Política 

Nacional sobre Drogas. A inclusão da família na referida política aprece pela primeira vez no item 

que trata sobre a prevenção. 

 
 

1.1.4 As ações preventivas devem ser planejadas e direcionadas ao desenvolvimento 
humano, o incentivo à educação para a vida saudável, acesso aos bens culturais, incluindo 
a prática de esportes, cultura, lazer, a socialização do conhecimento sobre drogas, com 
embasamento científico, o fomento do protagonismo juvenil, da participação da família, da 
escola e da sociedade na multiplicação dessas ações. (BRASIL, 2005) 

 
 
 
Em suas diretrizes a política aponta para a necessidade de capacitação dos pais, responsáveis, 

bem como da sociedade em geral sobre a prevenção do uso indevido de drogas lícitas e ilícitas.
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1.2.1 Garantir aos pais e/ou responsáveis, representantes de entidades governamentais e 
não-governamentais, iniciativa privada, educadores, religiosos, líderes estudantis e 
comunitários,  conselheiros  estaduais  e  municipais  e  outros  atores sociais, capacitação 
continuada sobre prevenção do uso indevido de drogas lícitas e ilícitas, objetivando 
engajamento no apoio às atividades preventivas com base na filosofia da responsabilidade 
compartilhada. (BRASIL, 2005) 

 

 

A informação sobre o uso abusivo de drogas é importante, porém precisa ser combinada com 

ações de promoção social e proteção a família e seus membros.  A garantia de capacitação só 

pode ser assegurada se houver articulação entre os diferentes setores, e ainda assim ela fica 

comprometida, pois para capacitar-se, a família precisa dispor de tempo e interesse para tal, o 

que em muitas situações não ocorre devido ao acúmulo de atividades de bem estar já realizadas 

no núcleo familiar. Destaca-se ainda nesse item o uso do termo “responsabilidade compartilhada”, 

deixando claro que essa divisão de responsabilidades se colocará no processo. O que preocupa 

é a forma como essa responsabilidade se dará, e se de fato ela será compartilhada, ou só 

atribuída a família 

 

Ainda sobre o processo de reinserção destaca-se a promoção de ações de reinserção familiar, 

social e ocupacional. A família é citada como instrumento capaz de romper o ciclo consumo- 

tratamento. O uso dessa   expressão evidencia mais uma vez o excesso de expectativas 

atribuídos a família que nem sempre conseguirá corresponder a tal ideal. Nesse sentido, 

corroboramos com MIOTO (1998) ao evidenciar que a família nem sempre conseguirá mediar 

todos os seus conflitos. 

 
 

Expressam conflitos instaurados numa dinâmica familiar construída através de uma história 
repartida e ambivalente em relação aos pólos hegemônicos diversos de uma sociedade 
extremamente contraditória e desigual. Dessa forma, a família não consegue articular-se 

como espaço de mediação entre os indivíduos e o contexto social (p.14) 
 

 
 

Por fim, a última referência na política a família, além das já apresentadas nesse estudo, faz 

referência a possibilidade de participação de familiares no processo de avaliação das ações e 

serviços prestados pela política. 

 

 
 
 

5. Considerações finais 
 

 
 
 
 

A partir do exposto no decorrer desse artigo, identifica-se que a proteção social familiar apresenta 

importantes limitações e impõe desafios no campo da proteção social. Ainda assim, as políticas 

sociais, em especial as referenciadas nesse estudo, voltadas para a atenção aos usuários de 

álcool e outras drogas , reconhecem e atribuem a família um papel de centralidade no processo 

de reabilitação da dependência química. 
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As diferentes expectativas sobre a extensão e a capacidade da proteção familiar esperadas pelos 

serviços de reabilitação em contraponto a efetividade da mesma política desejada pelos 

familiares, podem acabar por colidir frontalmente, gerando frustrações tanto na esfera pública 

como na privada. 

 
 

Especialmente na questão da dependência química, historicamente sua concepção foi e 

muitas vezes ainda é l i gada  ao status de “doença”. O tratamento mais usual era a internação 

de longa permanência. A partir da consolidação dos princípios da Reforma Psiquiátrica nas 

legislações em vigor no Brasil, a criação de serviços substitutivos que realizam o tratamento 

ambulatorialmente, vêm “impondo” a família novos desafios no convívio diário   com o 

dependente, gerando conflitos e dificuldades de      naturezas diversas (culturais, 

comportamentais, econômicas, entre outras). 

 
 

A inexistência   de programas que possam subsidiar de forma interdisciplinar o enorme 

contingente de famílias que   vagueiam solitárias na busca de apoio para o usuário se potencializa 

ainda mais entre as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade econômica e social. A 

rede de atendimento e serviços voltados para a reabilitação de usuários de álcool e outras drogas 

ainda é insuficiente, fragmentada e não atende a complexidade das demandas vivencidas pelas 

famílias. 

 
 

Busca-se através dessa breve exposição, fomentar o debate sobre os limites e desafios da 

proteção familiar, contribuindo   para   sua urgente   inclusão de pauta na agenda pública do 

Estado, sugerindo-se ainda a criação de uma política de atenção destinada aos familiares de 

usuários de álcool e outras drogas. 
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