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RESUMO
As autoras realizaram uma caracterização sociodemográfica dos 
utentes com filhos que frequentam a consulta externa do CRI de Viseu, 
a partir da consulta de processos clínicos relativos ao ano de 2006.Os 
resultados foram submetidos a uma análise estatística em Excel. 
Verificou-se a necessidade de dar algum tipo de resposta às neces-
sidades destas crianças e destes pais.
Palavras-chave: Pais, Filhos, Toxicodependência, Variáveis Sociode-
mográficas. 

RÉSUMÉ
Les auteurs on fait une caractérisation sociodémographique des 
utents avec des enfants qui fréquentent la consultation d`un Centre 
de Toxicomanie (CRI de Viseu) à partir de la consultation de processus 
cliniques relatif à l´anneé de 2006. Les resultats ont été soumis a une 
analyses statistique em Excel.
On a verifié la necessitée de donner quelque type de réponse aux 
besoins de ces enfants e de ces parents.
Mots-clé: Parents, Enfants, Toxicomanie, Variables Sociodémo -
-graphiques.

ABSTRACT 
The authors made a sociological and a demographic characterization 
on attendants with sons who attended the CRI of Viseu external consul-
tation, from the clinic processes survey, in what the year 2006 is con-
cerned. The results were submitted to an Excel statistical analysis.   
It was verified the need of giving some kind of response to these 
children and to these parent´s needs.
Key Words: Parents, Sons, Toxicological Dependence, Social Demo-
graphic Variables.  
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1 – INTRODUÇÃO

“Os pais gostam, naturalmente, dos filhos. E se não 
fazem mais é porque não podem, porque dentro deles se 
encontram submersos em angústias e se sentem sós. E 
os filhos gostam, naturalmente, dos pais... (Eduardo Sá, 
1995 p.56/57)”.
Como sabemos a toxicodependência é referida como 
um dos principais factores de risco familiar. Partindo 
desta constatação, consideramos relevante analisar 
se especificamente no CRI (Centro de Respostas 
Integradas) de Viseu, se justificaria a formação de um 
serviço especializado e direccionado ás necessidades 
dos filhos dos utentes.
Neste sentido, decidimos proceder a uma caracterização 
desta população dividida em quatro grupos de variáveis: 
Dados Sócio-Demograficos, hábitos de Consumo, 
Posição enquanto filhos e Posição enquanto pais.
A pesquisa foi feita através da análise de 117 processos 
clínicos, pertencentes a utentes que deram entrada no 
CRI de Viseu no ano de 2006. Destes 117 processos 
clínicos, 43 são utentes com filhos, sendo esta a 
amostra do nosso estudo.

2 – MÉTODO

2.1 – População e amostra 
Foi estudada a população que recorreu à Equipa de 
Tratamento de Viseu, pela primeira vez durante o ano 
2006. Dos 117 utentes (total de entradas em 2006), 43 têm 
filhos (37%) e 74 não têm filhos (63%). Assim, constatámos 
que a maioria dos nossos utentes não tem filhos.
Iremos focalizar o nosso trabalho, sobre estes 43 uten-
tes em 1ªconsulta.

2.2 – Procedimento
Para a recolha de dados consultaram-se todos os 
processos individuais dos utentes. Organizaram-se 
os dados recolhidos em quatro grupos: Dados sócio 
demográficos – área de residência, género, idade, 
habilitações literárias, situação laboral, estado civil, 
fonte de referência; Hábitos de consumo – Idade do 
início de consumo, droga principal, tempo de consumo; 
posição enquanto filhos – estado civil dos pais, coa-
bitação, número de irmãos e posição enquanto pais 

– número de filhos por utente, idade em que foram pais, 
sexo dos filhos, idade dos filhos, coabitação dos filhos.

2.3 – Tratamento dos dados
Foi criada uma base de dados em Excel, tendo sido 
feito o tratamento estatístico desses dados a um nível 
descritivo. Este estudo pretende descrever as variáveis 
demográficas, os hábitos de consumo, posição enquanto 
filhos e posição enquanto pais.

3 – ANÁLISE /APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

3.1 – Variáveis Sócio Demográficas  
Relativamente ao género, 70% são do sexo masculino e 
30% do sexo feminino.

Relativamente à zona de residência dos utentes, 
verificou-se que 22% reside em Viseu, 12% em Vouzela 
e Lamego; 7% em Castro Daire e Cinfães; 5% dos 
utentes reside em Carregal do Sal, Mangualde, Oliveira 
de Frades, Santa Comba, São Pedro do Sul e Tondela e 
2% em Armamar, Resende, Sátão, Tabuaço e Tarouca.
No que respeita à idade verifica-se que a maioria dos 
utentes com filhos têm idades compreendidas entre os 
26-30 e 31-35 anos com 23%, seguindo-se o intervalo 
dos 36-40 anos com 21%, 19% o intervalo dos 21-25 
anos, 10% tem idades compreendidas entre os 41-45 e 
4% têm idades acima dos 46.

GRÁFICO 1 – género
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Verificou-se que a escolaridade é relativamente baixa. 
Mais especificamente 42% têm apenas o 6º ano, 28% o 
9ºano, 21% o 12º ano, 7% a quarta classe e apenas 2% 
não completaram a quarta classe.

Em relação à situação laboral constatou-se que 56% se 
encontram inactivos por desemprego, reforma, invalidez 
ou nunca trabalharam. Enquanto 42% se encontram 
activos. De referir que a população estudante se 
encontra em minoria (2%).

Quanto ao estado civil, verificou-se um predomínio de 
indivíduos casados (67%) em relação aos divorciados 
(19%) e solteiros (14%).

Em relação à fonte de referência ou seja como os 
utentes chegaram até ao CRI de Viseu, pode concluir-
se que 33% dos utentes se dirigiram ao CRI por vontade 
própria ou seja auto referenciados, 23% vieram de uma 
Comunidade de Dissuasão; 16% foi a família/amigos 
que os encaminharam; 10% foram sinalizados pelo 
Centro de Saúde; 9% transferidos de outro CRI; 5% 
pelo médico de família e 2% foram sinalizados pelos 
Serviços Sociais e por outros não identificados.

GRÁFICO 2 – Idade

GRÁFICO 3 – habilitações literárias

GRÁFICO 4 – Situação laboral

GRÁFICO 5 – Estado civil
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3.2 – Hábitos de consumo
Em termos de hábitos de consumo, pode-se verificar 
que o primeiro contacto com as substâncias ilícitas 
foi entre os 15-17 com 42%, seguindo-se as idades 
compreendidas entre os 18-20 anos com 29%; entre os 
12-14 anos 18%; entre os 21-23 anos 7% e apenas 5% 
iniciaram o consumo com 24 ou mais anos. 

Relativamente à frequência de consumos da droga prin-
cipal, é a heroína 79% a mais consumida, seguindo-se a 
cocaína com 14% e a cannabis com um consumo de 5% e 
com 2% o policonsumo de heroína, cocaína e cannabis.
O tempo de consumo varia muito, sendo que a maioria 
se acentua nos 11-15 anos com 35%; prosseguindo-se 
os 6-10 anos e 21-25 anos, respectivamente com 19% e 
os 16-20 anos com 16%. Os que consomem à mais de 
26 anos com 7% e os de 1-5 anos com apenas 4%. 

3.3 – Estado civil / Fratria 
Conclui-se que 60% dos pais dos utentes são casados/
união de facto, 26% são viúvos e 14% divorciados. 

Em relação a coabitação, a maioria dos utentes vivem 
com o/a companheiro(a) e o(s) filho(s) (37%); 16%  
vivem só com o/a companheiro(a); 10% vivem com 
os pais, companheiro(a) e filho(s); 7% vivem só com 
os pais; 5% vivem com outros familiares e 2% destes 
utentes coabitam com outros membros da família (mãe, 
companheira/o, filhos, sogra e avós).

Quanto ao número de irmãos pode-se verificar que a 
maioria dos utentes tem dois irmãos (35%), 24% só tem 
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GRÁFICO 6 – Fonte de referência

GRÁFICO 7 – Idade do início dos consumos

GRÁFICO 8 – Estado civil dos pais

GRÁFICO 9 – Coabitação
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um irmão; 19% têm três irmãos; 9% não têm irmãos; 2% 
têm cinco irmãos ou mais e com irmãos falecidos (2%).

3.4 – Posição enquanto pais 
Em relação ao número de filhos por cada utente pode 
constatar-se que 63% dos casos os utentes têm um filho, 
28% dois filhos, 7% três filhos e 2% com quatro filhos.

Quanto ao sexo dos filhos 50% são do sexo masculino 
e 50% são o sexo feminino. 
Em relação a idade dos filhos, conclui-se que 35% dos 
filhos têm idades compreendidas entre 1-3 anos; 18% 
têm entre os 4-6 anos; 13% entre os 7-9 anos; 10% entre 
os 10-12 anos e menores de 1 ano; 8% entre os 13-15 e 
apenas 3% as idades compreendidas entre os 16-18 e 
com a mesma percentagem maiores que 19 anos. 

Pode-se concluir também que 26% dos utentes tiveram 
o seu primeiro filho(a) entre a faixa etária dos 22 aos 25 
anos; 23% entre os 18 e os 21 anos e entre os 26 e os 
29 anos. Dos 43 utentes, 63% têm apenas um filho, 28% 
têm 2 filhos, 7% têm 3 filhos e apenas 2% tem 4 filhos.

Em termos de coabitação verifica-se que 27% dos 
filhos dos utentes coabitam com os pais biológicos 
(Família Nuclear); 19% coabitam só com os avós; 18% 
coabitam só com a mãe; 15% coabitam com os pais 
biológicos e outros familiares; 6% estão em outras 
situações; 3% coabitam com a mãe e o padrasto; 
3% vivem com o pai e a madrasta; 2% vivem com os 
pais biológicos e outros familiares e 2% vivem em 
Instituições de Acolhimento. 

GRÁFICO 10 – Nº de Irmãos

GRÁFICO 11 – Nº de Filhos por cada utente

GRÁFICO 12 – Idade dos Filhos

GRÁFICO 13 – Idade em que foram Pais pela primeira vez
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4 – CONCLUSÃO

A população estudada apresenta as seguintes 
características. 
A maior parte dos utentes da amostra estudada é do 
género masculino, residente em Viseu, têm idades 
compreendidas entre os 26-40 anos, a maioria possui 
o 2ºciclo. Relativamente à sua situação laboral a 
diferença não é significativa entre empregados e 
desempregados. Quanto ao estado civil, a maioria é 
casada/união de facto.
Relativamente aos hábitos de consumo, verifica-se que 
a maior percentagem iniciou os consumos entre os 15 e 
os 17 anos. A principal droga consumida pelos utentes 
é a heroína, o tempo de consumo varia muito, sendo 
que a maioria se encontra no intervalo 11-15 anos.
Conclui-se que a grande parte dos pais dos utentes são 
casados/união de facto, a maioria dos utentes vivem 
com o/a companheiro/a e o/s filho/s. Constatámos que 
uma percentagem significativa dos utentes tem dois 
irmãos. 
Da amostra, verificámos que a maioria dos utentes tem 
só um filho. Relativamente ao género, as percentagens 
são iguais; metade do género feminino e a outra metade 
do género masculino. A maior parte dos filhos são meno-
res, encontrando-se em idade pré-escolar e escolar. 
Um dos aspectos a realçar neste estudo, é que a maioria 
dos filhos dos utentes não coabitam com ambos os 

pais, e 27% não coabitam com nenhum dos pais, o que 
é fonte de preocupação, pois Palminha (1992) refere 
que a ausência ou insuficiência da presença de um dos 
pais é muitas vezes destacada como característica das 
famílias com toxicodependentes e que poderá tornar 
as crianças vulneráveis a problemas relacionados com 
esta problemática.
Será ainda de referir que não raras vezes, no espaço 
de consulta, sentimos tal como os pais que o círculo 
parece fechar-se em torno destas crianças, filhos de 
toxicodependentes, onde a toxicodependência parece 
ser a placa giratória do processo (Palminha, 1992).
Quando falamos em toxicodependência não podemos 
descurar estas crianças que se tornam provavelmente 
uma população de risco relativamente a serem futuros 
toxicodependentes. Torna-se pois, urgente promover 
acções que caminhem no sentido de tentar dar-lhes 
algum apoio para que …”filho de peixe, possa nadar 
noutras águas…”
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GRÁFICO 14 – Coabitação dos Filhos




