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RESUMO: As autoras realizaram uma caracterização sociodemográfica

dos filhos dos pacientes toxicodependentes, que frequentam a consulta

externa do Centro de Atendimento a Toxicodependentes (CAT) Ocidental

do Porto, a partir da consulta de processos clínicos relativos ao período de

Fevereiro de 1999 a Novembro de 2002. Os resultados foram submetidos

a uma análise estatística em programa SPSS. Retiraram-se conclusões

para a implementação de um Gabinete de Apoio a Crianças e

Adolescentes, no CAT Ocidental do Porto.

Palavras-chave: Toxicodependência; Variáveis sociodemográficas; Filhos

de toxicodependentes.

RÉSUMÉ: Les auteurs on fait une caractérisation sociodémographique

des enfants des toxicomanes qui fréquentent la consultation d’un Centre

de Toxicomanie (CAT Ocidental do Porto) à partir de la consultation de

processus cliniques relatif au période de février de 1999 au novembre de

2002. Les résultats ont été soumis à une analyse statistique dans le

programme SPSS. Ils ont laissé des conclusions pour la mise en œuvre

d’un Service de Soutien aux Enfants et Adolescents dans cette institution. 

Mots-Clé: Toxicomanie, Variables sociodémographiques; Enfants de

toxicomanes.

ABSTRACT: The authors made a socio-demographic characterization of

the children of drug addict patients that visit the external consultation of

a Centre for the Treatment of Drug Addicts (CAT Ocidental do Porto). This

study begins with the consultation of clinical processes related to the

period from February 1999 to November 2002. The results were submitted

to a statistical analysis in the program SPSS. They left conclusions for the

implementation of a Service for the Support of the Children and

Adolescents in that institution.

Key Words: Drug addiction; Socio-demographic variables; Children of

drug addicts.
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1. INTRODUÇÃO

A Toxicodependência dos pais tem vindo a ser apontada
como um dos factores de risco familiar para os filhos (Abraão,
1999; Beckwith, Howard, Espinosa e Tyler, 1999; Catalano,
Haggerty, Gainey e Hoppe, 1997; Das Eiden, Chalez e
Leonard, 1999; Hans, Bernstein e Henson, 1999).
Partindo deste dado, consideramos importante verificar se,
especificamente no CAT Ocidental do Porto, se justificaria a
criação de um serviço especializado dirigido às necessidades
destas crianças.
Nesse sentido, decidimos proceder a uma caracterização
sociodemográfica dos filhos de pacientes toxicodependentes
que frequentam a consulta externa deste CAT, que
passaremos a apresentar.

2. MÉTODO

2.1. Amostra
Foram consultados 500 processos do CAT, os quais
correspondem aos acolhimentos realizados desde a
abertura da instituição até à data em que iniciamos o
estudo – Fevereiro/1999 até Novembro/2002.
Dos 500 utentes, 205 têm filhos. Assim, constatámos que
41% dos nossos utentes têm filhos.

2. 2.Procedimento
Analisamos os processos seleccionados através de uma
grelha com as seguintes variáveis: nº do processo, se o
utente está vivo ou falecido, sexo do utente,
toxicodependência dos progenitores, nº total de filhos, nº
total de filhos do sexo masculino, nº total de filhos do sexo
feminino, idade dos filhos, com quem vivem os filhos,
elementos toxicodependentes do agregado familiar dos
filhos.
Relativamente à variável “idade dos filhos” agrupamos as
idades em 4 categorias: 0-5 anos, 6-12 anos, 13-18 anos e
mais de 18 anos. No que diz respeito à variável “com quem
vivem os filhos” definimos 6 categorias: pais e outros, mãe
e outros, pai e outros, outros elementos da família, família
nuclear e desinserido da família de origem. 
A categoria “pais e outros” inclui todos os filhos dos nossos
utentes que vivem com os pais e outros elementos da

família; “mãe e outros” inclui todos os filhos dos nossos
utentes que vivem com a mãe e outros elementos da
família; “pai e outros” inclui todos os filhos dos nossos
utentes que vivem com o pai e outros elementos da família;
“outros elementos da família” inclui todos os filhos dos
nossos utentes que vivem com outros elementos da família
que não os ou um dos pais; “família nuclear” inclui todos os
filhos dos nossos utentes que vivem com elementos da sua
própria família constituída; “desinserido da família” inclui
todos os filhos dos nossos utentes que foram adoptados ou
institucionalizados, não vivendo com nenhum elemento
nem da família de origem, nem nuclear.
Os dados recolhidos foram codificados e introduzidos numa
base de dados em SPSS. Passaremos à apresentação dos
resultados obtidos.

2.3. Apresentação dos resultados
a) Mortalidade 
Na nossa amostra, 202 utentes estão vivos (98,5%) e 3
faleceram (1,5%).
b) Sexo dos utentes
Relativamente ao sexo dos utentes, 80,5% são do sexo
masculino e 19,5% são do sexo feminino.
Ao cruzar as variáveis género vs. toxicodependência dos
pais (gráfico nº1), verificamos que, quando o nosso utente
é do sexo feminino, em 66,7% dos casos o companheiro
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Gráfico 1 – Género versus toxicodependência dos pais



também é toxicodependente. Quando o nosso utente é do
sexo masculino, só em 15,6% dos casos é que a
companheira também é toxicodependente.
Desta forma, quando o nosso utente é do sexo masculino,
em 84,4% dos casos só ele é toxicodependente, enquanto
que nas mulheres esta percentagem é de 33,3%.
c) Toxicodependência dos pais
Dos valores obtidos (gráfico 2), verificamos que em 74,4%
dos casos apenas um dos progenitores é toxicodependente
e que em 25,6% ambos são toxicodependentes.

Pela análise do gráfico nº1 é igualmente possível
discriminar que, quando ambos os progenitores são
toxicodependentes, cerca de metade da amostra
corresponde a utentes de sexo masculino (49,0%) e a outra
metade a utentes do sexo feminino (51,0%).
Quando apenas um dos progenitores é toxicodependente,
verificamos que este é maioritariamente do sexo masculino
(91,2%). Apenas em 8,8% corresponde a um utente do sexo
feminino.
d) Nº total de filhos e distribuição por género
Encontramos um total de 351 filhos, sendo que 184 são do
sexo masculino (52,42%) e 167 são do sexo feminino
(47,57%) (gráfico nº 3).
e) Nº de filhos por utente
Constatamos que em 57,6% dos casos os nossos utentes
têm um filho. Esta percentagem diminui progressivamente,
sendo que o nº máximo de filhos por utente é de 6, o que
corresponde a 1% da amostra (gráfico nº4).

f) Idade dos filhos
Relativamente à variável “idade dos filhos” dos nossos
utentes (gráfico nº5), verificamos que a maior parte têm
idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos (41,26%);
seguem-se outras 2 faixas etárias em que os filhos têm
idades compreendidas entre os 13 e os 18 anos (24,64%) e
até aos 15 anos (20,63%). Em menor percentagem estão os
filhos cujas idades são superiores a 18 anos.
g) Com quem vivem os filhos
Verificamos que uma parte significativa dos filhos dos
nossos utentes vive com os pais (34,41%) ou com a mãe
(31,77%). Segue-se a situação de viverem com outros
elementos da família em 15,88% dos casos (gráfico nº6).
Constatamos existirem várias outras situações, mas todas
elas com pouca expressividade.
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Pretendemos testar a hipótese de os elementos
ascendentes da família de origem fornecerem o suporte
necessário para que uma significativa percentagem de
filhos vivesse ou com os pais ou com a mãe. Assim,
procedemos ao desdobramento das categorias
Pais/Mãe/Pai (e outros) em Pais//Mãe/Pai+filhos e
Pais/Mãe/pai+ filhos+elementos da família ascendente.
Apesar da nossa hipótese não se verificar na maioria dos

casos (56,76%), existe uma percentagem importante
(18,24%) em que essa situação poderá estar a ocorrer,
como se pode ver pela análise do quadro nº 1.
Além disso, a percentagem de casos em que os filhos vivem
com o pai é muito diminuta (1,76%) quando comparada
com a situação em que existe suporte por parte de
ascendentes (7,06%).
h) Com quem vivem os filhos/Sexo dos utentes
Quando o nosso utente é do sexo feminino, em 44,16% dos
casos, os filhos vivem com “outros elementos da família”.
Quando o nosso utente é do sexo masculino os filhos vivem
em 39,16% dos casos com os “pais (e outros)” e em 38,02%
dos casos com a “mãe (e outros)”. (ver quadro nº 2)
i) Elementos toxicodependentes do agregado familiar
Relativamente aos elementos toxicodependentes que
vivem no agregado familiar, verificamos que em 51,35%
dos casos não há elementos toxicodependentes e que em
36,94% dos casos, o elemento toxicodependente é o pai.
Em menor percentagem existem situações em que a mãe
(4,21%) ou os pais (3,90%) são os elementos
toxicodependentes, sendo as outras percentagens pouco
significativas. (ver quadro nº 3)
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Quadro 1 – Hipótese quanto ao suporte pelos ascendentes

Com Quem Vivem 

os Filhos-Gr4 Frequência Percentagem Total

Pais+Filhos 103 30,29

Mãe+Filhos 84 24,71 56,76%

Pai+Filhos 6 1,76

Pais+Filhos+Ascendentes 14 4,12

Mãe+Filhos+Ascendentes 24 7,06 18,24%

Pai+Filhos+Ascendentes 24 7,06

Outros elementos da família 54 15,88

Família Nuclear 11 3,24

Desinserido da família 20 5,88

Total 340 100,00

Gráfico 6 – Com quem vivem os filhos
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Gráfico 5 – Idade dos filhos



j) Com quem vivem/Membros toxicodependentes do
agregado familiar
Através da análise do quadro nº 4, verificamos que, quando os
filhos vivem com os “pais (e outros)”, em 82,91% dos casos o
pai é o elemento do agregado familiar que é toxicodependente.
Quando os filhos vivem com a “mãe (e outros)”, em 86,92% não
existem elementos toxicodependentes no agregado familiar.
Quando os filhos vivem com o “pai (e outros)”, em 86,21% dos
casos o pai continua a ser o elemento toxicodependente do
agregado familiar. Quando os filhos vivem com “outros
elementos da família”, “família nuclear” ou estão “desinseridos
da família”, há uma percentagem elevada da não existência de
elementos toxicodependentes no agregado familiar
(respectivamente: 96,30%, 90,91% e 85,71%). Existem outras
categorias de “membros toxicodependentes do agregado
familiar” que não apresentamos, pelo facto de não terem
significado estatístico relevante.
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Quadro 2 – Com quem vivem os filhos/Sexo dos Utentes

Sexo
Feminino Masculino Total

Pais (e outros) Frequência 14 103 117

% Sexo 18,18% 39,16% 34,41%

Mãe (e outros) Frequência 8 100 108

% Sexo 10,39% 38,02% 31,77%

Pai (e outros) Frequência 3 27 30

% Sexo 3,90% 10,27% 8,82%

Outros elem. da família Frequência 34 20 54

% Sexo 44,16% 7,61% 15,88%

Família Nuclear Frequência 7 4 11

% Sexo 9,09% 1,52% 3,24%

Desinserido da família Frequência 11 9 20

% Sexo 14,28% 3,42% 5,88%

Total Frequência 77 263 340

% Sexo 100,00% 100,00% 100,00%

Elementos TD Frequência Percentagem

Pais 13 3,90

Mãe 14 4,21

Pai 123 36,94

Não há elementos TD 171 51,35

Próprio 3 0,90

Próprio, 2º rapaz e pai 1 0,30

Próprio, 1º rapaz e pai 1 0,30

Tio materno 1 0,30

Pai e tio paterno 1 0,30

Pai e tia materna 1 0,30

Pais e avós paternos 1 0,30

Pais e avós maternos 1 0,30

Próprio e companheiro(a)/

/marido(mulher) 1 0,30

38 1 0,30

Total 333 100

Quadro 3 – Elementos Toxicodependentes do agregado familiar



3. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

A população estudada apresenta as características que
sintetizaremos seguidamente.
A maior parte dos utentes da amostra estudada é do sexo
masculino, havendo pouca expressividade para a toxico-
dependência no feminino.
Os resultados mostram que, quando o utente é do sexo
masculino, a percentagem de companheiras toxicodepen-
dentes é diminuta, o que se relaciona com o facto de
apenas um dos progenitores ser toxicodependente,
corresponder maioritariamente ao sexo masculino.
Da amostra total verificamos que quase metade da
população tem filhos, havendo na maior parte dos casos
um agregado familiar com apenas um filho. Existe maior
percentagem de filhos de sexo masculino do que feminino.
No entanto, esta diferença não é estatisticamente
significativa. Constatamos que a maior parte dos filhos dos
utentes são menores e predominantemente pré-
-adolescentes, ou seja, encontram-se em idade escolar.
Quanto à variável “com quem vivem os filhos” tínhamos
constatado que os filhos dos utentes da amostra vivem com
os pais, com a mãe ou com outros elementos da família, o
que nos permite concluir que prevalece a condição dos
filhos viverem com ambos os pais ou pelo menos com um

dos progenitores, geralmente com a mãe. Quando vivem
com ambos os pais, na maior parte das situações a mãe
não é toxicodependente. Quando os pais estão separados,
os filhos vivem com a mãe e esta também não é
toxicodependente. Assim, a condição de pelo menos um
dos progenitores não ser toxicodependente parece
importante para que os filhos vivam e cresçam sendo
educados por um ou ambos os progenitores. Ainda assim é
importante ter em atenção que existe uma percentagem de
filhos que vivem com elementos da família ascendente,
mas esta não é significativa.
É de salientar que em relação à variável “membros
toxicodependentes do agregado familiar” os dados podem
estar enviesados, uma vez que as situações dos agregados
familiares que não são os dos utentes não estão
caracterizados de forma fiável. Contudo, os resultados
indicam que em mais de metade da amostra não há
elementos toxicodependentes no agregado familiar dos
filhos e que quando estes existem, o elemento corresponde
à figura paterna.
Sendo a toxicodependência dos pais um dos factores de
risco familiar para os filhos (Abraão, 1999; Beckwith,
Howard, Espinosa e Tyler, 1999; Catalano, Haggerty, Gainey
e Hoppe, 1997; Das Eiden, Chalez e Leonard, 1999; Hans,
Bernstein e Henson, 1999) e tendo em conta que o número
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Quadro 4 – Com quem vivem os filhos/Membros toxicodependentes no agregado familiar

Frequências/percentagem pais pai mãe Não há td
Pais e outros 13 97 1 1

11,11% 82,91% 0,85% 0,85%
Mãe e outros 0 0 13 93

0% 0% 12,15% 86,92%
Pai e outros 0 25 0 3

0% 86,21% 0% 10,34%
Outros elem. família 0 1 0 52

0% 1,85% 0% 96,30%
Família nuclear 0 0 0 10

0% 0% 0% 90,91%
Desinserido família 0 0 0 12

0% 0% 0% 85,71%
Total 13 123 14 171



de filhos na amostra estudada é elevada, as autoras
consideram ser importante a criação de uma resposta
específica, concretizada através de um Gabinete de Apoio
a Crianças e Adolescentes no CAT Ocidental do Porto.
Futuramente, consideramos relevante que a investigação
inclua estudos longitudinais que permitam acrescentar
dados empíricos mais consistentes no sentido de
aprofundar o conhecimento na área da prevenção de
factores de risco e na promoção de factores protectores
para os filhos dos toxicodependentes.

Contacto
Amélia Pimenta – CAT de Cedofeita

Ana Isabel Ferreira – CAT Ocidental do Porto

e-mail: anavaleferreira@mail. Telepac.pt

Filomena Rodrigues – CAT Ocidental do Porto

Lúcia Oliveira – CAT da Boavista

Marta Rodrigues – CAT de Guimarães

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abraão, I. (1999). “Factores de risco e factores protectores para as
toxicodependências. Uma breve revisão”. Toxicodependências, 5 (2): 3-11.

Beckwith, L.; Howard, J.; Espinosa, M. & Tyler, R. (1999). “Psychopathology,
mother-child interaction and infant development: Substance-abusing
mothers and their offspring”. Development and psychopathology, 11: 715-
725.

Catalano, R.; Haggerty K.; Gainey R. & Hoppe M. (1997). “Reducing
parental risk factors for children’s substance misuse: Preliminary
outcomes with opiate-addicted parents”. Substance Use & Misuse, 32
(6): 699-721.

Das Eiden, P.; Chalez, F. e Leonard, K. E. (1999). “Parent-infant interactions
among families with alcoholic fathers”. Development and Psychopatology,
11: 745-762.

Hans, S. L.; Bernstein, V. J. & Henson, L. G. (1999). “The role of
psychopathology in the parenting of drug-dependent women”.
Development and Psychopathology, 11: 957-977.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

Bryman A & Cramer, D. (1993). Análise de Dados em Ciências Sociais.
Introdução às técnicas utilizando o SPSS. Oeiras: Celta.

Fleming, M. (1995). Família e Toxicodependência. Porto: Edições
Afrontamento.

Muchata, T. F. (2004). “O que eu mais queria era que a minha história não se
repetisse. Trabalho desenvolvido com filhos dos utentes no Centro de
Atendimento a Toxicodependentes de Braga”. Toxicodependências, 10 (1):
63-67.

Palminha; J. M. e colaboradores (1993). Os Filhos dos Toxicodependentes.
Porto: Asa Gráfica.

Pestana, M.H. & Gajeiro, J.N. (2003). Análise de Dados Para Ciências
Sociais – A complementaridade do SPSS. (3ª Edição). Lisboa: Edições
Sílabo.

Pimentel, A. (2001). Acção Social na Reinserção Social. Lisboa:
Universidade Aberta.

Pimenta, A.; Rutherford, M.; Metzger, D. & Alterman, A. (1994). “Parental
relationships and substance use among methadone patients: the impact
on levels of psychological symptomatology”. Journal of Substance Abuse
Treatment, 11 (5): 415-423.

Reis, E. (1996). Estatística descritiva (3ª Edição). Lisboa: Edições Sílabo.

Tavares de Almeida, M. C. (1998). “Filhos de peixe ... o medo e o mar – Os
filhos dos toxicodependentes ou o trabalho com crianças em risco”.
Toxicodependências, 4 (1): 41-50.

61ANÁLISE DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS RELATIVA AOS FILHOS DOS UTENTES DO CAT OCIDENTAL DO PORTO • pp. 55-62


