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RESUMO 
Em decorrência da responsabilidade de cuidar, impostam-nas, são as 
mulheres que auxiliam e cuidam do familiar que faz uso de substâncias 
psicoativas, com isso acabam deixando seus projetos de vida de lado, 
abandonando até sua identidade, e passam a viver em função do 
familiar adoecido, convivendo em cotidiano exaustivo, propício a 
violência, arregrado de sentimentos como: medo, angustia, e frustração, 
trazendo prejuízos a sua qualidade de vida. Este trabalho tem como 
objetivo expor os danos causados as mulheres que cuidam de pessoas 
que fazem uso de substâncias psicoativas e apontar as falhas do Estado 
que não reconhece a necessidade de criar políticas públicas para 
auxiliarem as mulheres cuidadoras desses sujeitos. 

 
Palavras-chave: Mulheres cuidadoras; Gênero; Álcool e outras drogas; 

Atenção psicossocial. 

 

ABSTRACT 
As a result of the responsibility of caring, they are imposed, it is the 
women who help and care for the family member who uses 
psychoactive substances, with this they end up leaving their life projects 
aside, even abandoning their identity, and start to live in function of the 
sick family member, living in an exhausting daily life, prone to violence, 
repressed with feelings such as: fear, anguish, and frustration, bringing 
damage to the quality of life. This work aims to expose the damage 
caused to women who take care of people who use psychoactive 
substances and to point out the failures of the State that does not 
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recognize the need to create public policies to help women caregivers of 
these subjects. 

 
Keywords: Women caregivers; Gender; Alcohol and other drugs; 

Psychosocial care. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O uso abusivo de álcool e outras drogas é considerado pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) como problema de saúde pública, visto que este uso nocivo provoca e/ou 

influência o desenvolvimento de patologias relacionadas ao sistema nervoso central, ao 

aparelho digestivo e cardiovascular, além de agravar e potencializar doenças relativas aos 

transtornos mentais, como por exemplo: ansiedade, depressão, síndrome do pânico 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003).  

Mas também, este fenômeno é uma das expressões da questão social, vinculada a 

produção, circulação e a concorrência capitalista tal que logo na ascensão do sistema capitalista 

há o aumento no uso de substâncias psicoativas consideradas como instrumentos de 

relaxamento dos operários, que trabalhavam por horas excessivas, é neste contexto da 

sociedade capitalista que a questão do uso de álcool e outras passa a ser problematizada 

(ALBUQUERQUE et al., 2015). Salienta-se que uso destas substâncias psicoativas não causam 

danos somente ao usuário, acomete também a família e a sociedade, uma vez que o homem 

enquanto ser social vive em grupo, e assim, a ação de um reflete na vida do outro, ou seja, é 

uma patologia coletiva, pois não atinge somente a pessoa diagnosticada. 

A condição de cuidar, na divisão sexual do trabalho, atribuída como função da mulher, 

é empregada pelo sistema patriarcal, sendo assim, elas ocupam o lugar de protetora dos 

familiares e de responsáveis pela “harmonia” da família. Em decorrência da responsabilidade 

de cuidar, impostam-nas, são as mulheres que auxiliam e cuidam do familiar que faz uso de 

substâncias psicoativas. A literatura de saúde mental mostra que, com isso, acabam deixando 

seus projetos de vida de lado, abandonando até sua identidade, e passam a viver em função do 

familiar adoecido, convivendo em cotidiano exaustivo, propício a violência, arregrado de 

sentimentos como: medo, angustia, e frustração, trazendo prejuízos à qualidade de vida.  

Para entender essas relações e elaborar este estudo, realizou-se a análise bibliográfica 

e documental, a partir de arquivos disponíveis nas seguintes plataformas virtuais: Google 

Acadêmico, estudou-se seis artigos, de Albuquerque (2015), Guedes e Daros (2009), Lima 
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(2012), Maciel et al. (2018), Medeiros et al. (2013) e Minayo (2020); Biblioteca Digital Brasileira 

de Teses e Dissertações (BDTD), refletiu-se sobre três dissertações de mestrado, de Costa 

(2012), Lopes (2012), Ruiz (2017), e sobre uma tese de doutorado, de Lacchini (2014); Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), analisou-se um texto, do Ministério da Saúde (2003); e o Google, 

discutiu-se sobre dois artigos, do Conselho federal de Serviço Social (2019) e o de Souza, 

Carvalho e Teodoro (2012). Utilizou-se os descritores: Álcool e outras drogas, codependência, 

saúde mental, transtornos mentais, mulheres, machismo. 

Este trabalho tem como objetivo expor os danos causados às mulheres que cuidam de 

pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas e apontar as falhas do Estado que não 

reconhece a necessidade de criar políticas públicas para auxiliarem as mulheres cuidadoras 

desses sujeitos. Sendo assim, o estudo apresentará três seções. A primeira, intitulada, a mulher 

como cuidadora legítima: a marca do patriarcado e do machismo; a segunda, as consequências 

da convivência com usuários de substâncias psicoativas; e pôr fim a Ausência de Políticas 

Públicas para as mulheres cuidadoras.  

 

2 A MULHER COMO CUIDADORA LEGÍTIMA: A MARCA DO PATRIARCADO E DO MACHISMO 

 

O patriarcado e o machismo se mostram na reprodução e na produção social. Não são 

apenas questões culturais, são resultantes da socialização, que repercutem relações de 

dominação para explorarem as mulheres no trabalho, seja ele remunerado ou não. Ambos 

afirmam que as “mulheres possuem determinadas habilidades e capacidades vinculadas ao seu 

sexo, que as colocam em funções consideradas naturais, vinculadas ao cuidado do outro, de 

que possuem uma ‘essência feminina’, um ‘instinto maternal” (CFESS, 2019, p. 13). 

Assim, a sociedade atribui responsabilidades à mulher, pois o sistema capitalista 

legitima o machismo, patriarcado e sexismo. Essas categorias oprimem as mulheres em todos 

os âmbitos, para garantir os privilégios e a dominação dos homens sobre as mulheres, ou seja, 

elas são subalternizadas e inviabilizadas sobretudo as negras e pobres. Logo, ao nascer à mulher 

já é caracterizada pela sociedade como passiva, delicada e obediente, tal qual que o sexo 

feminino é intitulado como “sexo frágil”, que deve se dedicar ao marido, filhos, família e as 

atividades domésticas como cozinhar, lavar roupas, limpar e etc. Em contrapartida, o homem é 

considerado como forte, viril, inteligente, digno de poder e obediência.  
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Dessa forma, a mulher é culturalmente ensinada a “cuidar de tudo e de todos”, tendo 

seu ser para o outro, colocando-se em segundo lugar e priorizando seu cônjuge e familiares. 

Isso acontece na relação de mães, filhas, irmãs e esposas com os seus familiares que fazem uso 

de álcool e outras drogas. Tendem a tornam-se cuidadoras e passam a se preocupar 

primeiramente com o bem-estar do sujeito cuidado. Conforme Maciel et al. (2018, p. 3) “a 

delegação do cuidado segue as convenções culturais, que depositam no homem o papel do 

sustento material da família e a autoridade moral e na mulher o papel da organização da vida 

familiar, do cuidado dos parentes”. Os próprios profissionais do sistema de saúde depositam 

nas mulheres o dever de cuidar, orientar e conceder apoio emocional ao familiar usuário de 

álcool e outras drogas. 

Esta responsabilização e obrigação de cuidar dada à mulher, são evidenciadas em uma 

das falas de uma entrevistada da pesquisa realizada por Medeiros (et al., 2013). Ela relatou que 

como mãe sofria por ver o filho em uma situação de vulnerabilidade, advinda do uso nocivo de 

álcool e outras drogas, também, sentia-se triste e acabou adoecendo por conta da relação com 

o filho, mas afirmava não poder “abandona-lo”. Mesmo desorganizada emocionalmente essa 

cuidadora via-se na obrigação de cuidar. A obrigação que o sistema machista e patriarcal 

direciona as mulheres causam nelas danos físicos e psicológicos. Elas são cobradas pelo sucesso 

ou fracasso do familiar adoecido, o que leva a reclusão delas, dado que passam a serem notadas 

apenas como mãe, esposa ou filha de usuário, suas identidades são ocultadas. 

Tal que nesta relação, de cuidadora, as mulheres poder acabar desenvolvendo 

transtornos mentais em consequência da responsabilização, desgaste psicológico e 

culpabilização pela situação do ente cuidado. As mulheres apresentam sofrimento, 

ressignificações e sacrifícios, para dar assistência exclusiva ao ente adoecido, num processo que 

lhe causa sentimento de solidão, frustações e tristeza (MEDEIROS et al., 2013).  

Isto é comprovado pela pesquisa realizada pelos membros do Projeto de Pesquisa – 

Alcoolismo Parental e Dinâmica Familiar, da Escola de Enfermagem de Ribeiro Preto vinculada 

a Universidade de São Paulo, publicada no ano de 2012, na qual constatou que esposas de 

homens usuário de álcool desenvolverem sinais de depressão, ansiedade, agressividade e 

déficit cognitivo em circunstância do estresse psicológico e da sobrecarga (SOUZA; CARVALHO; 

TEODORO, 2012). 
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Nesse contexto, a sobrecarga [...] é definida como o estado psicológico que resulta da 
combinação de trabalho físico, tensão emocional, restrição social e dificuldades 
financeiras oriundas da atividade de cuidar. De forma geral, define-se sobrecarga 
como as consequências negativas provenientes de práticas variadas e de demandas 
emocionais do cuidado. (MACIEL et al., 2018, p. 3). 

 

Tudo isso, por conta da responsabilidade de cuidar colocada às mulheres pela sociedade 

machista e patriarcal, de tal forma que levam-nas a acumular múltiplas tarefas, além de 

cuidarem do familiar adoecido, realizam o trabalho doméstico, educam os filhos e ainda, 

algumas, exercem atividades remuneradas fora de suas casas, para garantir a sobrevivência do 

grupo familiar. Ruiz (2017) apresenta relatos de familiares que tem na sua composição 

indivíduos usuários de álcool e outras drogas, um deles demonstra claramente a situação das 

mulheres, esposas de usuários, a partir da história de uma delas, que no período da entrevista 

trabalhava em dois locais para conseguir garantir a subsistência do esposo e da filha, pois o 

cônjuge encontrava-se impossibilitado de trabalhar em virtude do tratamento que realizava 

para diminuir ou sanar o uso de substâncias psicoativas.  

Destaca-se que dificilmente o usuário de álcool e outras drogas consegue contribuir 

financeiramente para o sustento da família, visto que o uso contínuo de substâncias psicoativas 

tende a reduzir a permanência do usuário no mercado de trabalho, seja pelo preconceito das 

pessoas, seja pelos efeitos adversos das substâncias no organismo como sono, desatenção e 

esquecimento que prejudicam as habilidades do sujeito no desenvolvimento de tarefas. Essa 

situação, também, gera conflitos no interior da relação da mulher para com o sujeito cuidado 

(MEDEIROS et al., 2013). Em suma, todos os conflitos desenvolvidos no interior e exterior da 

relação de cuidadora com indivíduo cuidado decorrem das tarefas submetidas para as mulheres 

pela ordem patriarcal e machista. A mulher enquanto sujeito é ocultada pela sociedade e por si 

mesma para auxiliar o outro. 

 

3 AS CONSEQUÊNCIAS DA CONVIVÊNCIA COM USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS  

 

Diante dessa análise, compreendemos que o uso dessas substâncias causa diversos 

impactos no seio familiar. Com o passar do tempo, ambos passam a sofrer as consequências 

desse padrão de uso dependente. Os impactos negativos vão desde preocupações emocionais, 

seguidos de conflitos e rompimentos, até mesmo a questão da co-dependência. 
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Os indivíduos do sexo feminino tendem a apresentar maior incidência de 
personalidade codependente do que o sexo masculino. Tal constatação atribuída a 
questão de gênero e características femininas como papéis tradicionais estereótipos 
da figura feminina de cuidadora protetora da família (COSTA apud DEAR; ROBERTS, 
2002, p. 20). 

 

E nessa perspectiva de família, reduzida apenas a cuidadora, seja ela mãe, esposa ou 

filha, que passa a ter seu cotidiano invadido pelas demandas que envolvem o comportamento 

do usuário, que representa um peso no cotidiano. “A responsabilização por diversas atividades, 

muitas vezes, faz com que as mesmas entrem em processo de adoecimento (LOPES, 2012, p. 9-

10). Há um comportamento disfuncional, onde a mulher não tem consciência desse efeito […]” 

que acaba levando essa mulher a ter comportamentos nocivos a sua saúde. 

Esse “comportamento disfuncional” diz respeito a essa cuidadora, passar a viver em 

função desse familiar, se adaptando as novas situações referentes aos cuidados desse familiar, 

gerando uma sobrecarga emocional. “Essa sobrecarga emocional faz com que essas mulheres 

se dediquem principalmente aos familiares usuários de drogas. Elas usualmente deixam de 

manter outros relacionamentos, passam a se envolver de forma mais efetiva com o familiar 

usuário de droga” (LOPES, 2012, p. 60). Assim, há aumento da sobrecarga e da percepção, do 

nível de cobrança por um bom desempenho das funções, da necessidade de controle dela em 

relação ao dependente, exigindo um grande dispêndio de energia em relação ao cuidado 

prestado. 

Destarte, é possível também observar que muitos aspectos da sociabilidade dessas 

cuidadoras ficam comprometidas, visto que, estão assoberbadas com o acumulo de funções, e 

o exercício do cuidar. As principais queixas vindas dessas cuidadoras circundam em torno da 

rotina exaustiva, do isolamento social, além do impacto emocional, acompanhadas de 

sentimentos como tristeza, fracasso, insegurança e impotência, que vão repercutir mais ainda 

de forma negativa sob essa cuidadora. Muitas delas afirmam que preferem se enclausurar 

dentro de suas próprias casas, por medo, insegurança, e até mesmo pelo estigma referente à 

doença, por não saberem quais os próximos passos desse familiar, e acabarem passando por 

situações vexatórias.  

 

Os codependentes sentem-se envergonhados e/ou ameaçados pela dependência de 
seu familiar e o estigma social que os envolve. Diante da imprevisibilidade das 
alterações comportamentais do familiar usuário de drogas e/ou dependentes 
químicos, muitas famílias deixam de ter uma vida social ativa, exilando-se em suas 
próprias residências. (COSTA, 2012, p. 38). 
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Também a sociedade ainda não considera o consumo dependente como uma doença, 

com isso, moraliza a conduta. Dado o exposto, é incontestável que o uso de substancias 

psicoativas, sem receita medica e de uso indiscriminado, causa uma serie de consequências 

para a vida de quem estiver ligado afetivamente ao usuário.  

 

4 A AUSÊNCIA DE POLITICAS PÚBLICAS QUE CONTEMPLEM AS CUIDADORAS 

 

A partir do processo de reestruturação da Assistência psiquiátrica, que ocorreu após a 

segunda Guerra Mundial, no mundo Ocidental e a partir de 1978 no Brasil, se começa a 

questionar o modelo asilar, que para tratar, excluiu e segregou as pessoas com transtornos 

mentais e uso de drogas. A partir disso, em diversos países se dá início a um “boom” de 

experiências sobre Reformas psiquiátricas, em especial na Itália com a psiquiatria democrática, 

que foi a que repercutiu de forma mais intensa no Brasil, resultando mais tarde na Reforma 

Psiquiátrica brasileira, que trouxe muitas mudanças no tratamento de pessoas em sofrimento 

psíquico, como a participação da família no tratamento. 

Em um contexto pós Constituição de 1988 e regulamentação do Sistema Único de Saúde, 

percebe-se que os serviços de saúde mental ao passo que convida esta familiar a participar, não 

asseguram condições necessárias para à permanência da mesma, como pessoa que também 

precisa ser cuidada. Uma vez que, o cuidado está focalizado em atender as demandas do 

dependente, na maioria das vezes deixando as demandas referentes à família de lado, quando 

na realidade, ambos precisam de cuidados. 

 

O primeiro ponto a ser destacado é que é necessário desconstruir a cisão entre o 
usuário de drogas e sua família. É fundamental apreender a família em sua unidade – 
mesmo que frágil –, rompendo com a delimitação entre os membros que usam de 
forma nociva as drogas e aqueles que não as consomem. (LIMA, 2012, p. 188). 

 

Por isso, é necessário que haja uma atenção dos profissionais de saúde para com essa 

família, bem como o acolhimento, gerando um sentimento de segurança por finalmente 

estarem sendo amparados, já que ela vem de uma situação prolongada de desgaste, em que 

todas as atenções estão voltadas para o usuário. De forma que este cuidado e acolhimento, 

fortaleça os atores envolvidos no tratamento. “Ela é vista como aliada no cuidado ao seu 
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familiar, entretanto é necessário que os profissionais de saúde e os serviços lhe ofereçam 

condições para que possam manter seu familiar desinstitucionalizado com propostas 

adequadas de cuidado à família” (LACCHINI, 2014, p. 48). 

Quanto os discursões referentes ao papel do Estado, em relação aos familiares 

cuidadores, principalmente no que diz respeito a proteção, e o apoio, é de ausência total, visto 

que toda legislação vigente só contempla o usuário, gerando uma espécie de trabalho informal 

e sem garantias. “Apesar do Estado prover alguns serviços básicos de saúde, a cobertura é 

ineficiente, sobretudo, em relação aos cuidadores e cuidadoras informais” (MINAYO, 2020, p. 

13). Dessa forma, as cuidadoras ficam à mercê, sem não possuir informações, nem a assistência 

necessária, assim constituindo um fator de risco para o seu desgaste físico, emocional e social, 

já que não possuem legislações ou diretrizes na lei que direcionem essa atividade do cuidar. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O sistema capitalista vigente, desenvolve formas de opressão como machismo, 

patriarcalismo e sexismo, colocando a mulher numa posição vulnerável, submetidas a agirem 

com a finalidade de atingir o bem-estar dos homens e da família. Essas categorias opressoras 

relegam as mulheres funções e as treinam ao longo da vida para tais atribuições, como a de 

cuidadora. No entanto, tal situação provocam nelas adoecimento psíquico, levando-as a sinais 

de depressão e ansiedade, como destacado neste trabalho. Mas, é preciso dar atenção e 

visibilidade para as mulheres cuidadoras, bem como desconstruir a concepção de que a mulher 

é naturalmente destinada a cuidar. 

Dessa Forma, fomenta a necessidade de aprofundar as discussões para a compreensão 

da não naturalização do cuidar como função exclusiva da mulher, além de questionamentos 

que circundam em torno do cuidar. Ademais, faz-se necessário problematizar a ausência de 

políticas públicas que assistam essas cuidadoras, considerando toda sobrecarga física e 

emocional que estão submetidas estas pessoas. 
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