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Violência doméstica, abuso de álcool e substâncias
psicoativas
Domestic violence, alcohol and substance abuse
Monica L Zilberman,1 Sheila B Blume2

Resumo
Violência doméstica e abuso de substâncias psicoativas são comuns em pacientes atendidos no sistema de saúde de
baixa complexidade. Apesar de estes problemas acarretarem graves seqüelas físicas e psicológicas, eles freqüentemente
não são diagnosticados. Este artigo oferece uma revisão ampla sobre a prevalência destes problemas e suas conseqüências para a saúde de adultos, crianças e idosos, bem como discute os desafios enfrentados por médicos clínicos para a
sua detecção, avaliação e encaminhamento.
Descritores: Alcoolismo; Violência doméstica; Transtornos relacionados ao uso de substâncias/complicações; Relações
familiares; Maus-tratos conjugais

Abstract
Domestic violence and substance abuse are common in primary care patients. Although these problems are associated with
severe physical and psychological sequelae, they are often undiagnosed. This article provides an overview of the prevalence
of these problems, the health-related consequences for adults, children and elderly, as well as the challenges for clinicians
in screening, assessment and referral.
Keywords: Alcoholism/complications; Domestic violence; Substance-related disorders/complications; Family relations;
Spouse abuse
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Introdução
A violência doméstica é definida como qualquer tipo de
abuso físico, sexual ou emocional perpetrado por um parceiro contra o outro, em um relacionamento íntimo passado ou atual. Em um sentido mais amplo, a violência doméstica refere-se também ao abuso de crianças e de idosos
no ambiente doméstico.
O problema é subnotificado, mas afeta potencialmente de
10 a 15% de mulheres nos EUA. Os dados sobre prevalência
variam muito, dependendo das definições e da metodologia
utilizadas. Em populações selecionadas, a prevalência de violência grave varia entre 0,3 e 4% (estimativa ao longo da vida
de 9%) e de violência total varia de 8 a 17% (as estimativas
ao longo da vida variam de 8 a 22%).1
A associação entre a violência doméstica - incluindo a
violência perpetrada por homens contra mulheres que são
suas parceiras íntimas e o abuso físico e sexual contra as
crianças pelos pais ou outros cuidadores - e uso, abuso e
dependência de substâncias tem sido investigada por vários
autores, 2-3 mas uma relação causal (que o uso, abuso ou
dependência de substâncias causa violência doméstica) não
pode ser inferida. 4 O propósito deste artigo é o de revisar a
literatura atual sobre a relação entre violência doméstica e
substâncias psicoativas e o de oferecer diretrizes práticas sobre
a avaliação realizada por clínicos gerais, médicos de família, ginecologistas e obstetras em centros de atenção primária e por psiquiatras e outros profissionais de saúde mental
em centros de saúde mental.
Associações entre violência doméstica e abuso e
dependência de substâncias psicoativas
Irons e Schneider ilustram como se parecem os comportamentos dos perpetradores de violência doméstica aos dos dependentes de substâncias, incluindo a perda de controle,
manutenção do comportamento apesar das conseqüências
adversas (danos físicos e impacto nas relações familiares),
perda de muito tempo, culpabilização dos outros, negação,
minimização e ciclo de progressivo aumento, seguidos por
contrição e promessas de mudança, entre outros. Tanto mulheres como homens consideram uma vítima intoxicada mais
responsável que o perpetrador da violência intoxicado.4 Culturalmente, mulheres com dependência química são consideradas como mais disponíveis sexualmente, levando à noção
de que a agressão sexual contra elas é aceitável.5
O uso de substâncias psicoativas (pelo perpetrador, pela vítima ou por ambos) está envolvido em até 92% dos episódios
notificados de violência doméstica.6 O álcool freqüentemente
atua como um desinibidor, facilitando a vio-lência. Os estimulantes como cocaína, crack e anfetaminas estão
freqüentemente envolvidos em episódios de violência doméstica, por reduzirem a capacidade de controle dos impulsos e
por aumentar as sensações de persecutoriedade. O uso de
álcool parece estar envolvido em até 50% dos casos de agressão sexual. Homens casados violentos possuem índices mais
altos de alcoolismo em comparação àqueles não violentos.7
Estudos relatam índices de alcoolismo de 67% e 93% entre
maridos que espancam suas esposas.8 Entre homens alcoolistas
em tratamento, 20 a 33% relataram ter atacado suas mulheres pelo menos uma vez no ano anterior ao estudo, ao passo
que suas esposas relatam índices ainda mais elevados.9 A
Associação Médica Americana10 relata que o estupro representa 54% dos casos de violência marital. O estupro e outras
formas de vitimização são desproporcionalmente freqüentes

entre mulheres com problemas de uso de substâncias
psicoativas em comparação a outras mulheres na população geral. O uso de substâncias psicoativas pode também
estar envolvido na violência doméstica sob formas mais sutis,
como discussões sobre assuntos financeiros (o usuário de
substâncias pega dinheiro do cônjuge ou desvia dinheiro
que poderia ser utilizado para pagar contas domésticas para
comprar drogas, por exemplo). 11 Por outro lado, o álcool e
outras drogas são geralmente utilizados por mulheres para
auto-medicar a dor decorrente de situações de violência
doméstica e trauma. 12 Mulheres feridas por um parceiro
masculino possuem uma probabilidade duas a três vezes
maior de abusarem de álcool e de terem usado cocaína do
que controles. Mulheres em tratamento por problemas com
álcool e outras drogas relatam altos índices de vitimização. 3
Seus parceiros têm duas vezes mais chances de abusar do
álcool e quatro vezes mais chances de usar drogas do que
o s c o n t r o l e s . 13-14 M u l h e r e s q u e u t i l i z a m s u b s t â n c i a s
psicoativas parecem ter um risco maior de sofrerem violência, tanto como resultado de seu próprio uso como do uso
de seus parceiros. Uma relação entre uso de substâncias
psicoativas por mulheres e aumento de violência tem sido
relatada em vários estudos.15-16 Um estudo qualitativo relatou que mulheres em tratamento por transtornos por uso de
substâncias achavam que a violência contra elas estava
associada ao baixo status social, percepção de maior disponibilidade sexual, uso de substâncias por seus parceiros,
sua própria agressividade verbal quando sob a influência
do crack e do álcool e conflitos relacionados à procura e à
divisão de drogas. 2
Violência
doméstica,
abuso
de
substâncias
psicoativas e gravidez
A violência doméstica entre mulheres grávidas (particularmente aquelas com baixa renda) coloca desafios adicionais à
atenção à saúde, incluindo maior uso perinatal de substâncias, maior probabilidade de parto prematuro, má atenção prénatal, recém-nascidos de baixo peso e maior utilização dos
serviços de saúde, o que intensifica a necessidade de melhores técnicas de rastreamento desses problemas.17
Abuso infantil e uso de substâncias
Tem sido relatada uma forte associação entre abuso sexual
e físico na infância em mulheres e o posterior desenvolvimento de problemas de uso de substâncias psicoativas. Uma
recente revisão documentou que os índices de abuso físico e
sexual infantil em mulheres com problemas de uso de substâncias e os índices de problemas de uso de substâncias entre
mulheres com histórico de abuso físico e sexual na infância
são significativamente mais altos que os encontrados na população geral. Alem disso, sugere-se que a relação entre abuso
físico e sexual na infância e o desenvolvimento de problemas
de uso de substâncias em mulheres é mediado pela morbidade
psiquiátrica, incluindo ansiedade, particularmente transtorno
de estresse pós-traumático e depressão.18
O uso de substâncias psicoativas pelos pais pode facilitar a
ocorrência de abuso físico e sexual e negligência infantil.
Vários estudos sugerem que homens que abusam de suas
esposas podem também abusar de seus filhos.11 Crianças que
experimentam abandono dos cuidados pelos pais têm também
maior risco de desenvolverem problemas de uso de substâncias, desta forma perpetuando um continuamente crescente
ciclo de violência/abandono.19
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Rastreamento
A violência doméstica e os transtornos de uso de substâncias psicoativas em mulheres muitas vezes não são detectados
pelos profissionais de saúde. Os profissionais não se sentem à
vontade para perguntar às mulheres sobre violência doméstica e problemas com substâncias psicoativas e as pacientes
não se sentem confortáveis em relatá-los. Essas são condições e experiências dolorosas associadas à vergonha e ao estigma. Sentimentos de culpa por acreditarem que, de certa
forma, provocaram a violência, também contribuem para a
subnotificação. Tanto as pacientes como os profissionais podem sentir que não vale a pena levantar tais assuntos, pois
ambos sentem-se impotentes para resolver a situação e temem criar ainda mais dificuldades.
No entanto, o rastreamento é essencial. As mulheres e as
crian-ças experimentam uma gama de problemas de saúde,
em conexão com a violência doméstica e transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas, incluindo depressão, insônia e ansiedade,20-21 dor pélvica crônica, repetidas
infecções urinárias e doenças sexualmente transmissíveis.22
Há pesquisas sugerindo que a avaliação da violência doméstica pode ser, inclusive, mais problemática do que a avaliação
de transtornos por uso de substân-cias psicoativas. Por exemplo, em um estudo realizado em Quebec com obstetras e ginecologistas, observou-se que, apesar de a avaliação de uso
de substâncias ter sido melhor entre profissionais treinados
mais recentemente, pouca ou nenhuma melhora foi notada
com relação à avaliação de abuso sexual ou violência doméstica, e somente 3% dos pesquisados relatou ter perguntado
aos pacientes sobre violência doméstica.23
Os profissionais de saúde podem relutar em perguntar sobre
violência a uma mulher em tratamento por um transtorno por
uso de substâncias psicoativas, pois estão preocupados com o
fato de que a memória de tais eventos dolorosos durante as
fases iniciais da recuperação irá precipitar o recomeço do
abuso de substâncias. No entanto, a não-identificação da
vitimização nessa população pode estar associada a um pior
desfecho do tratamento. Portanto, recomenda-se que as perguntas sobre violência doméstica passada e atual sejam parte
da história clínica levantada em mulheres com problemas de
uso de substâncias.3
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Embora o rastreamento da violência doméstica seja um passo
crucial para prover uma atenção à saúde global, é importante
assegurar a privacidade e a segurança da paciente, tanto para
protegê-la como para obter informações confiáveis.
Esse tipo de avaliação deve ser realizada longe do agressor
potencial e a paciente deve ser informada de que seu parceiro
não terá acesso às informações. Certo número de sinais deve
desencadear uma avaliação posterior. Esses sinais estão resumidos na Tabela 1. A avaliação pode começar com o
questionamento indireto, porém claro, mas o questionamento
direto será necessário em algum ponto. A Tabela 2 dá exemplos de como os profissionais de saúde podem aproximar-se
das mulheres de uma forma sensível e não crítica.
Intervenção e tratamento
Todas as informações obtidas necessitam ser cuidadosamente
acrescentadas ao registro médico, já que pode haver implicações legais futuras, incluindo a determinação da guarda dos
filhos. Os profissionais de saúde devem lembrar-se que, embora não exista obrigação legal de relatar casos de abuso físico e sexual de adultos, a legislação exige que todos os casos
de abuso físico e sexual infantil sejam relatados aos serviços
ofi-ciais de proteção à criança. Ao mesmo tempo, os profissionais devem ser sensíveis à possibilidade de que as mulheres
vitimizadas possam perder a custódia de seus filhos vitimizados
para o abusador. Os aspectos positivos da criação dos filhos
devem também ser registrados.
Casos de violência doméstica em conexão com uso de substâncias necessitam de enfoques concomitantes para ambas
as condições. Os profissionais devem primeiro garantir a segurança de suas pacientes, fornecendo informações de como
acessar a polícia e os abrigos disponíveis na comunidade. As
opções de tratamento disponíveis para violência doméstica e/
ou abuso/dependência de substâncias psicoativas podem ser
oferecidas neste ponto, incluindo grupos de ajuda mútua e
grupos de defesa dos direitos da mulher e da criança.24 Visitas
de acompanhamento são recomendadas e é importante ter
claro que ambas as condições são crônicas e que pode haver
recaídas; o processo de mudança é longo por natureza.
Deve ser evitada a confrontação direta de um agressor identificado, já que esse enfoque pode aumentar a raiva e os ata-
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ques contra a vítima. O período que se segue a um ataque é
uma oportunidade para romper o ciclo, oferecendo encaminhamento para auxílio ao parceiro violento abusador ou dependente de substâncias. Neste momento, geralmente associado a
sentimentos de culpa e promessas de mudança por parte do
agressor, um encaminhamento para avaliação de tratamento
pode ser mais efetivo.11 Isso só pode ser feito depois de garantida a segurança da vítima e de seus filhos e não deve substituir o relato à polícia e às outras instituições legais.
Na medida em que os transtornos por uso de substâncias
psicoativas estão associados à violência doméstica, assume-se,
geralmente, que a redução do uso de substâncias psicoativas
automaticamente elimina o abuso físico e sexual. Apesar de pesquisas recentes mostrarem que o tratamento do alcoolismo está
associado à redução da violência pelo parceiro,25 isso nem sempre ocorre. Dessa forma, o clínico deve enfocar ambos os problemas concomitantemente.10,26 Por exemplo, o estudo de O'Farrell
et al encontrou que - somente no ano que precedeu o tratamento de alcoolismo - 56% de sua amostra de homens alcoolistas
relataram ter sido violentos contra suas parceiras (versus 14%
entre os controles). Um ano após o tratamento, o índice caiu
significativamente para um total de 25%. Em sujeitos abstinentes,
a violência decresceu para 15% (similar aos controles). Pesquisas anteriores feitas pelo mesmo grupo tinham mostrado que a
terapia de casal estava associada a menores índices de violência
contra parceiras, tanto entre alcoolistas27 quanto usuários de
drogas.28 Usando uma metodologia diferente, Fals-Stewart forneceu evidências adicionais sobre o vínculo entre consumo de
álcool e violência contra a parceira.29 Entre homens ingressando no tratamento (tanto de violência doméstica como de alcoolismo), a chance de violência por parte do parceiro era de 8 a 11
vezes mais alta nos dias em que eles bebiam em comparação
aos dias em que permaneciam abstinentes.
A associação de violência e problemas advindos do uso de
substâncias tende a complicar e a impor desafios ao tratamento
para mulheres com ambas as condições. As conseqüências
físicas do uso de substâncias podem complicar as condições
clínicas ligadas à vitimização. Da mesma forma, as conseqüências físicas e psicológicas da violência, tais como ferimentos
na cabeça, dor e diminuição na auto-estima podem dificultar
que muitas mulheres compareçam ao tratamento para dependência. Problemas de concentração e memória podem interferir no tratamento. As medicações utilizadas para aliviar os danos físicos e psicológicos associados à violência também têm
impacto no tratamento de problemas com álcool e outras drogas. Além disso, mulheres vitimizadas podem achar particularmente difícil construir uma relação terapêutica e de confiança
com os profissionais de saúde.3
Conclusão
Pesquisas recentes têm aumentado o entendimento dos profissionais de saúde sobre a violência doméstica e suas conexões com o uso, abuso e dependência de substâncias
psicoativas, dando-nos a oportunidade de utilizar tal entendimento para melhorar a atenção das pacientes afetadas. Esses
problemas têm impacto não somente para as pacientes, mas
também para seus parceiros, filhos e para os idosos, influenciando o bem-estar físico e psicológico de toda a família. O
rastreamento é essencial e quando os problemas são identificados, as intervenções devem ser direcionadas tanto para violência doméstica como para abuso de substâncias psicoativas,
de forma a reduzir vitimizações posteriores e seu impacto na
saúde das gerações futuras.
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