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RESUMO 
 

O presente trabalho apresenta o impacto da dependência química na 
família.  Segundo Pinheiro, 2009, a dependência química é considerada um 
transtorno mental. Quando entendemos que a dependência química é uma 
doença passamos a olhar esses indivíduos com outro olhar. Os dependentes 
químicos necessitam de ajuda psicológica, emocional e física, pois já perderam 
o controle de suas vidas deixando a dependência os controlarem. Com isso o 
objetivo do trabalho foi conhecer e compreender quais as consequências e qual 
o impacto que a dependência química causou no contexto familiar. Para 
análise das informações levantadas foi usado um questionário semiestruturado 
com questões abertas e fechadas, aplicados em 19 (dezenove) familiares de 
dependentes químicos que participam de grupos familiares no Centro de 
Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas de LINS. Utilizou-se o referencial 
teórico de Abordagem Sistêmica por meio de uma pesquisa quantitativa de 
acordo com as informações levantadas juntamente com esses familiares, com 
o objetivo de conhecer as consequências que são geradas no meio familiar e 
compreender como a família lida com essa dependência. De acordo com os 
dados evidenciou-se de acordo com que os familiares relataram sobre o 
dependente que o início da dependência estava relacionado ao meio a qual o 
dependente vive ao qual tinham livre acesso ás drogas ilícita. Isso afeta maior 
parte financeiramente e no diálogo havendo grande esperança dos familiares 
para a recuperação do paciente em si. 

 
 

    

Palavras-chaves: Dependência Química; Família Sistêmica; Drogas. 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The present work presents the impact of chemical dependence on the 
family. According to Pinheiro, 2009, chemical dependency is considered a 
mental disorder. When we understand that addiction is a disease, we begin to 
look at these individuals with another look. Dependents need psychological, 
emotional, and physical help because they have already lost control of their 
lives, leaving dependency to control them. With this, the objective of the work 
was to know and understand the consequences that dependence caused in the 
family context. For the analysis of the information collected, a semi-structured 
questionnaire with open and closed questions was used, applied to 19 
(nineteen) relatives of chemical dependents who participate in family groups in 
the Center of Psychosocial Care – AD LINS. We used the theoretical approach 
of Systemic Approach through a quantitative research according to the 
information collected together with these relatives, with the purpose of knowing 
the consequences that are generated in the family environment and to 
understand how the family deals with this dependence. According to the data it 
was evidenced that the relatives reported on the dependent that the onset of 
dependence was related to the environment to which the dependent lives to 
which they had free access to illicit drugs. This affects most financially and in 
the dialogue there is great hope of relatives for the recovery of the patient itself. 

. 
  
  
Keywords: Chemical Dependency; Systemic Family; drugs 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos últimos anos, o Brasil vem sofrendo um grande aumento 

no consumo de drogas. O que antes era visto de longe, hoje se depara na 

realidade das famílias brasileiras. A dependência química vem se tornando um 

grande problema social e que atinge cada vez mais as famílias no mundo todo. 

 

O uso abusivo de substâncias – álcool e/ou droga, constitui um 
grave problema social e de saúde pública, por isso e por atingir 
um grande número de pessoas ao redor do mundo, é um 
fenômeno amplamente discutido (Pratta & Santos, 2009), 
inclusive no Brasil. Mas, ao contrário do que se pensa, o 
consumo de droga é uma prática milenar e universal (Toscano 
Jr.,2001), tanto que, Carranza e Pedrão (2005), comentam que 
a história da dependência de drogas se confunde com a própria 
história da humanidade. (SOBRAL; PEREIRA, 2012, p.2). 

 

  Sobral; Pereira (2012) considera muito importante a família na vida do 

dependente químico, e entende que a convivência estabelecida entre o 

dependente e a família é de muito valor, sendo extremamente necessária a 

inclusão desses familiares, e demais pessoas que estão presentes, no convívio 

com o mesmo. Sendo assim, os profissionais deve-se atentar a sinais e 

sintomas que podem surgir para que possam atuar juntamente com os 

familiares, para assim, poderem oferecer assistência certa a esses 

dependentes, que se encontra em tratamento, ou ate mesmo 

institucionalizados. E não somente a eles, mas oferecer auxílio também à sua 

família. 

  De acordo com Amaral (2012), quando a pessoa abusa do consumo de 

algum tipo de droga ela se torna dependente dessa substância, e assim acaba 

perdendo o controle de sua vida e de suas responsabilidades. A família, ou 

aquele que se encontra mais próximo, assume os papeis que o dependente 

deixa de fazer, o que acaba por cuidar e resolver tudo o que o este dependente 

deixa de cumprir. Esse papel, em geral, acaba sendo da família, o que causa 

sistemas familiares extremamente adoecidos, porque as pessoas que estão 

ligadas aos dependentes sentem-se presas numa armadilha, sem alternativas. 

Amaral (2012) apresenta a família como co-dependente, o que ocorre 

quando uma pessoa se torna responsável por outra que está destruindo sua 
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própria vida com atitudes irresponsáveis.  Mas isso tem um preço. Essa 

dinâmica acaba por adoecer essa família e faz com que cada membro, tenha 

em sua bagagem diária, não somente a sua dificuldade, mas a do dependente 

também. 

  

Focalizando no comportamento do outro, o familiar co-
dependente não vê o seu próprio comportamento muitas vezes 
compulsivo e adictivo. Algumas características importantes 
ajudam a detectar se a família como um todo ou um familiar em 
particular está vivendo uma situação de co-dependência. 
(AMARAL, 2012, p.2). 

 

Famílias com esses tipos de situações vivem na tentativa de controlar e 

conviver com essa pessoa que está fazendo o abuso de drogas, o que acaba 

causando sentimentos dolorosos. Isso faz com que acabem negando esses 

sentimentos ou ate mesmo não os reconhecendo.  

  Para Amaral (2012) , quando há negação de sentimentos que causam 

sofrimento, estes acabam “destruindo” outros sentimentos também, ou seja, 

quando há negação de sofrimento, outros sentimentos como a alegria, 

satisfação, harmonia, entre outros bons, também são negados, fazendo com 

que, tanto sentimentos bons ou ruins se tornem difíceis de serem 

compreendido pelo indivíduo, mesmo que os sintam, estes não conseguem 

deferir o que estão sentindo.  

  De acordo com Oliveira; Medonça (2011) a família transmite seus 

valores e crenças para sua descendência e busca sempre proteger seus 

membros, isso faz com que ela acaba se tornando corresponsável pela 

formação do indivíduo, e está ligada diretamente no desenvolvimento sadio ou 

adoecido de seus membros, podendo complicar a recuperação do dependente 

químico, devido aos papeis desempenhados pelos familiares. Sendo 

importante ao profissional a compreensão dessas condições adquiridas por 

cada grupo, com a intenção de construir vínculos e laços de solidariedade. 

 

A intervenção junto aos familiares visa não apenas 
instrumentalizá-los como cuidadores, mas como pessoas que 
também precisam ser cuidadas, de modo a minimizar a 
sobrecarga emocional por meio da oferta de espaços 
acolhedores e facilitadores de ações e de troca de experiências 
cuidadoras (OLIVEIRA; MEDONÇA, 2011, p. 2) 
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Oliveira; Medonça (2011) relata que partir desse contexto há 

necessidade do cuidado da saúde mental que possibilite esse acolhimento a 

esses dependentes e, também, à suas famílias, que diante de uma sobrecarga 

emocional, financeira e social, causadas pela dependência química precisa de, 

principalmente, fortalecimento do vínculo familiar. 

   As drogas, sejam elas licitas ou ilícitas, tem efeito devastador, e por 

muitas vezes tende a acabar com a estrutura familiar. Diante dessa 

problemática buscou-se compreender qual o impacto que a dependência 

química causa na família de acordo com a visão sistêmica. 

  Essa pesquisa de campo, com teor quantitativo, tem como objetivo 

analisar esse impacto gerado pelo uso dessas substâncias sob o olhar da 

própria família que convive frente a frente com a dependência em seu 

cotidiano.  

  Esse trabalho de conclusão de curso estrutura-se em 3 capítulos, 

apresentando-se no 1º a história e definições acerca da família baseado em 

vários autores. No 2º capítulo é abordada a dependência química e como a 

família enfrenta essa doença juntamente com o dependente, se tornando co-

dependente. Esse capítulo também apresenta como se dá o tratamento da 

dependência. O 3º capítulo trás a pesquisa feita a campo, no CAPS AD de Lins 

onde foi feito o levantamento, e é apresentado o impacto que a dependência 

causa na família do dependente químico de forma geral, com o objetivo de 

responder o problema apresentado acima. 
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CAPÍTULO I 

 

A FAMÍLIA E SEU CICLO VITAL 

 

1 O QUE É A INSTITUIÇÃO FAMILIA. 

 

 Segundo Osório (2002) a família sempre desempenhou um papel 

fundamental na vida do homem, representando a forma pela qual se 

relacionava com o meio em que vivia. 

 No decorrer da evolução e da mutação do tempo histórico, o homem 

mudou adaptando-se a novas configurações advindas da experiência científica, 

da revolução dos costumes, da mudança de paradigmas.  

 

Através do exame dos papéis familiares e das funções 
biopsicossociais que a família exerce, procura-se compreender 
seu significado na gênese e desenvolvimento das distintas 
civilizações. Assim como os indivíduos, a família tem um ciclo 
vital. ( OSORIO, 2002, p.11 )    

 

 Para Azevedo (2002), a família é originariamente o lugar onde o homem 

se encontra inserido por nascimento ou adoção e nela desenvolve, através das 

experiências vividas, sua personalidade e seu caráter. 

 O conceito de família vem sofrendo, no passar dos tempos, inúmeras 

transformações de caráter público e privado em face do interesse e do novo 

redimensionamento da sociedade. 

 

1.1 Conceito 

 

 A família pode ser entendida como um grupo social no qual se descobre 

um laço coesivo entre seus componentes, uma consciência de unidade, outrora 

denominada “consciência do nós”. (AZEVEDO, 2002) 

 De acordo com Barcellos (2008) o momento histórico e cultural no qual 

se encontra inserida é de vital importância para lhe designar o rosto, pois, 

desde o início dos tempos, a face da família mudou, avançando e 

retrocedendo, conservando-se e alternando-se, reinventando-se, enfim, para 
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buscar na atualidade, a recepção incondicional do ser humano, tendo em vista 

suas necessidades, possibilidades e preferências valorativas, contemplando 

como objetivo maior o pleno desenvolvimento da sua personalidade, 

potencialidade, em face da sua dignidade intrínseca, visando o alcance da 

felicidade e do bem- estar social. 

 Segundo Almeida (2008) e Assunção (2008) a palavra família deriva do 

latim família que se origina de famulus, designando o servidor, o criado. A 

família podia ser entendida como o locus onde reinava o pater, abrigando, em 

seu âmago, além deste, a esposa, os filhos, o patrimônio, os criados e os 

servos. 

 Para Barcellos (2008) sinteticamente, a família pode ser definida como o 

organismo social a que pertence o homem pelo nascimento, casamento, 

filiação ou afinidade, que se encontra inserido em determinado momento 

histórico, observada a formação política do Estado, a influência dos costumes, 

da civilização, enfim, a que se encontra inserida.  

 O conceito de família, célula mater da sociedade, sofreu alterações de 

caráter ampliativo pela Constituição Federal de 1988 e pelo Código Civil de 

2002, diferenciando-se das formas antigas em face das suas finalidades, 

composição e papel de seus componentes em seu seio, com a mulher 

adquirindo os mesmos direitos que o marido. (ALMEIDA, 2008) 

 De acordo com Almeida (2008) inovou a atual Constituição Federal em 

reconhecer como entidade familiar não só a família “legítima” constituída pelos 

laços matrimoniais, mas também aquela vinda da união estável e da 

monoparentalidade, conferindo a estas um caráter de legitimidade. 

 

1.2  A família brasileira 

 

 Para Azevedo (2002) desde os primórdios, a família sempre foi atingida 

por possíveis transformações nos panoramas social, político, cultural, 

econômico e biológico, que influenciam os conceitos da mesma, e as 

tendências de conduta e comportamento diante de determinadas situações, 

que são alteradas no decorrer da história. 
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  A família, atualmente, é uma das instituições sociais mais valorizadas 

pelos brasileiros. Mas, o interessante é discriminar sobre quais bases essa 

instituição se sustenta, e o conceito que a mantém, sendo que o melhor 

exemplo é o papel da mulher dentro da família. 

 Segundo Osório (2002), a constituição básica da família brasileira 

ainda é nuclear (marido, esposa e filhos), mas esse tipo de estrutura vem 

perdendo espaço na família brasileira que hoje, em muitos casos, conta apenas 

por mãe e filhos. Considerando-se tal constatação, é fácil identificar o motivo 

do crescente prestígio da figura materna e a consequente queda na 

importância atribuída ao pai. Assim, nota-se que desde as eras mais remotas o 

pai é a pessoa da família com quem menos se conversa.  

 

1.3 A instituição familiar no Brasil 

 

 Barcellos (2008) diz que, para a maioria dos brasileiros a família, o 

estudo, o trabalho, a religião, o dinheiro e o lazer têm respectivamente nesta 

ordem, diferenciados níveis de importância, apesar de a maioria enfatizar a 

grande importância da família e quererem ter filhos algum dia,  contudo, não 

demonstram a mesma simpatia pelo casamento que as gerações anteriores 

datadas do início do século XIX até o fim do século XX. Afinal, esta instituição 

representava poder, segurança e respeitabilidade. 

 De acordo com Osório (2002) e Almeida (2008), o padrão da família 

brasileira da primeira metade do século XIX até a primeira metade do século 

XX era constituída por um pai, mãe e filhos. Os integrantes da família brasileira 

deste período eram comandados por um pai e esposo, contido no choro e na 

demonstração de sentimentos, estes eram duros e jamais demonstravam 

fragilidade, nem receios. 

 

1.4 A família ainda apresenta diversos caracteres peculiares  

 

 Segundo Almeida (2008) e Assunção (2008): 

a) O caráter biológico, exteriorizando-se como o agrupamento natural do ser 

humano, criando diversos direitos e deveres entre os seus membros; 
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b) O caráter psicológico, que se traduzem pelo elemento imaterial, metafísico, 

espiritual que liga os seus componentes;  

c) O caráter econômico, através do qual o homem amparado em seu núcleo se 

mune dos elementos necessários para sua sobrevivência; 

d)  O caráter religioso, “uma vez que a família é, como instituição, um ser 

eminentemente ético ou moral, principalmente por influência do Cristianismo, 

não perdendo esse caráter pela laicização do direito”, destaca Planiol o 

Cristianismo como um dos responsáveis pela formação do novo conceito da 

família, “pois a considerava o agrupamento familiar unicamente do ponto de 

vista moral e que esta concepção acabaria por triunfar”; 

e)  O caráter político, pois, por ser a célula mater da sociedade, dela nasce o 

Estado;  

f) E o caráter jurídico, por ter a família uma estrutura interna que é regulada 

por normas jurídicas, como se constituem as do direito de família. 

 

1.5 Família sistêmica 

 

Em meados de 1920, Ludwig trouxe a teoria geral dos sistemas, onde 

acreditava que os seres se interligavam entre si e o meio, proporcionando 

assim o estabelecimento de relações entre si. Trazendo a ideia de sistemas 

abertos e fechados, onde abertos realizavam trocas com o meio, e já fechados 

não realizariam essas trocas, porem isso não quer dizer que são opostas. 

(MONASTERO, 2010).  

 

Outra noção que muda de significado no contexto do novo 
paradigma é o de circularidade. Inicialmente essa noção 
referia-se à situação de que cada componente do sistema afeta 
o outro e é por ele afetado. Aqui significa que ”cada 
comportamento e cada evento no sistema está vinculado, em 
forma circular a muitos outros e que nenhum comportamento 
ou evento isolado ocasiona outro”. (VASCONCELLOS, 1995, 
p.23 apud MONASTERO, 2010). 

 

Para Dias (2011) com a visão da teoria geral dos sistemas seria 

impossível algo afetar um indivíduo de forma isolada sem que alcance os 

outros indivíduos integrados em um sistema, toda ou qualquer ação, afeta 

todos os integrantes. 
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Dessa forma a família se compara a um organismo vivo, sendo assim 

deverá ser compreendida de modo com que seus componentes sejam 

analisados como um todo, levando em consideração as relações estabelecidas 

por eles, e os papeis afetivos que cada indivíduo desempenha. (DIAS, 2011). 

Beterson (1976 apud Monastero 2011) trouxe a “epistemologia 

cibernética” onde acreditava que para analisar um comportamento deve-se 

primeiramente pesquisar o meio ao qual este está inserido, indo além da visão 

focalizada, ampliando, assim os estudos numa visão ecossistêmica. 

Maruyama, (1963 apud Vasconcellos, 1995, p. 105) introduziu a ideia de 

efeitos de retroação negativa e positiva, onde a Primeira Cibernética trataria a 

auto-estabilização em um sentido de automanutenção do sistema, e, a 

Segunda Cibernética a auto-organização, em um sentido de automudança 

desse sistema, diferenciando uma da outra. 

 

A primeira cibernética trataria dos processos morfostáticos, 
resultantes de retroação negativa ou retroação auto-
reguladora. Diante do desvio, a retroalimentação negativa 
conduz o sistema de volta a seu estado de equilíbrio 
homeostático, otimizando a obtenção do objetivo. A primeira 
cibernética trataria da capacidade de auto-estabilização do 
sistema. Por outro lado, a segunda cibernética trataria dos 
processos morfogênicos, resultantes de retroação positiva ou 
retroação amplificadora de desvio, amplificado que pode – caso 
não produza a destruição ou ruptura dos sistemas – promover 
a sua transformação, levando-o a um novo regime de 
funcionamento. (VASCONCELLOS, 1995, p.105).   

 

Segundo Rivero (2013), de alguma forma a família contribui para formar 

indivíduos da forma que são hoje. 

A abordagem sistêmica trás a família como sendo um sistema 

socialmente ligado por elementos relacionais e emocionais, tornando-se única 

de acordo com a sua complexidade, o que permite entender a real situação 

social ao qual o indivíduo está inserido, e isso facilitará a compreensão e 

também a intervenção que será estabelecida. 

 

Nos sistemas familiares podemos considerar vários 
subsistemas: individual, conjugal, parental, fraternal, entre 
outros. Os diferentes elementos relacionam-se e 
desempenham funções tendo em vista as necessidades 
individuais de proteção e autonomia, de acordo com as 
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normas, explícitas ou implícitas criadas na família (RIVERO, 
2013, p. 6). 

 

Para Rivero (2013), as famílias se diferenciam uma das outras, 

buscando a evolução de cada um de seus membros, proporcionando bem estar 

para os componentes dentro e fora do sistema familiar. 

Sendo assim compreende-se o indivíduo se conhecer melhor o seu 

sistema familiar, como se dão suas relações e seus limites, buscando conhecer 

todos os funcionamentos desse sistema a qual ele se apresenta e também 

todos os outros sistemas ao qual ele se envolve e está inserido. 

Cada indivíduo que integra uma família passa a desempenhar vários 

papeis diferentes, onde atuam de modo que se evolua o sistema familiar de 

acordo com os papeis submetidos e desempenhados por este. (RIVERO, 

2013). 

 

1.6 Família e comunidade enquanto sistema 

 

Os sistemas familiares podem considerar vários subsistemas: 
individual, conjugal, parental, fraternal, entre outros. Os 
diferentes elementos relacionam-se e desempenham funções 
tendo em vista as necessidades individuais de proteção e 
autonomia, de acordo com as normas, explícitas ou implícitas 
criadas na família. (Rivero, 2013, p. 6).  

 

 Entende-se por família um sistema social, na qual se exerce diferentes 

funções, em variados contextos, sendo o diferencial as mudanças que ocorrem 

com o tempo, tais como, comportamentos, regras e aceitações que serão 

adaptados ao externo deste grupo.   

Portanto, as interações dentro do sistema familiar serão recíprocas, 

visando evoluir as adaptações dos indivíduos neste processo de 

desenvolvimento, observando ao redor, a comunidade e suas culturas para 

manter um funcionamento de qualidade. 

 Minuchin (apud Andolfi, 1997, p.19), aponta dois tipos de sistemas neste 

ciclo, no que tange e se tornar algo mais estreito perante a organização 

familiar. O primeiro seriam as regras, e o segundo uma complementaridade de 

funções, ou seja, o que é imposto, passando de geração em geração, onde os 
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pais se encontram em níveis diferentes de autoridade, autonomia, crenças e 

valores perante seus filhos, havendo mudanças positivas e negativas. 

 

Ao longo do ciclo vital são muitas as mudanças – normativas 
ou não – com que as famílias terão de lidar. Muitas vezes 
essas mudanças são associadas com eventos negativos, como 
a morte de um elemento da família, mas também os eventos 
positivos poderão gerar stress familiar. (RIVERO, 2013, p.20). 
  

 Essas associações, aos eventos negativos, dão-se o nome de tendência 

homeostática/relativa, e os positivos à capacidade de transformação, visando 

manter o modelo familiar, permanecendo a dinâmica de interação, e 

ressaltando as rotinas e tradições que são inseridas não somente na família, 

mas também na comunidade enquanto sistema. Em sua organização poderão 

ajudar-se uns aos outros, em suas necessidades grupais e individuais, no 

respeito, e na colaboração como um todo. 

  De acordo com Orth (2005) há grandes chances de relações 

conflituosas, devido às posições de hierarquias distintas, e também por lidarem 

com as frustrações em busca de soluções. 

 

A família se encontra paralisada em uma fase do 
desenvolvimento que é o momento em que os filhos passam 
pela adolescência e começam a adquirir independência e se 
desligar da família. (ORTH, 2005, p. 32).  

 

É introduzido na prática este contexto social, os comportamentos 

adequados e inadequados que foram aprendidos e adquiridos através da 

família, do meio social, assim como a comunidade em que vive. Obtendo-se 

culturas, linguagens e conhecimentos que vão ser moldados de acordo com 

suas adaptações e necessidades de inserção na sociedade, compreendendo-

se o seu desenvolvimento neste sistema.   

 Entretanto comunidade tem em seu significado uma forte relevância na 

vida social, pois é algo essencial aos indivíduos, que segundo Groppo (2006) 

seria a garantia de vida e a liberdade de expressão de uma sociedade. Onde 

comunidade e sociedade são alicerces fundamentais entre si, para que haja 

uma estruturação dos princípios, na qual se baseia num percurso e trajetória de 

vida do ser humano. 
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Considero o pensamento sistêmico como uma nova visão, um 
novo conjunto de pressupostos, um novo paradigma para 
nossas ações no mundo e tomo como equivalentes os 
conceitos de paradigma, pressuposto epistemológico, 
premissa, visão de mundo. (VASCONCELLOS, 2002, p. 4). 

 

  Vasconcellos (2002) aborda a teoria e a epistemologia sistêmica e diz 

que a mesma é fundamental em determinados aspectos, no qual vai além da 

ciência tradicional que visa à simplicidade, objetividade e estabilidade, 

enquanto, na visão atual irá relevar a complexidade, intersubjetividade e a 

instabilidade. 

Nota-se que o processo sistêmico, a partir de uma observação 

adequada da família e da comunidade, focando as mudanças e adaptações em 

sua organização, torna-se mais objetiva e sucinta, pois é compreendida através 

de ramificações que estão inseridas no sistema familiar. Seria o ciclo do seu 

desenvolvimento, uma configuração mais complexa, desde a infância até a 

fase adulta.  

 

Partindo, portanto da premissa de que a família é um sistema 
entre sistemas, a exploração das relações interpessoais e das 
normas que regulam a vida dos grupos, em que o indivíduo 
está mais radicado, será um elemento indispensável para a 
compreensão dos comportamentos de seus membros e para 
levar a cabo uma intervenção significativa em situações de 
necessidade. (ANDOLFI, 1996, p. 22) 

 

 Seguem-se aqui alguns elementos cruciais para compreendermos a 

família e a comunidade em uma visão sistêmica, oferecendo suporte para 

obtermos informações peculiares e abrangentes. As adaptações inseridas no 

comportamento do indivíduo, que será fundamental em diversos aspectos e 

situações, visando a comunidade envolvida, reestruturando-se neste processo 

de desenvolvimento as experiências vivenciadas, não somente pela sociedade, 

mas principalmente pelo sistema familiar. 
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CAPÍTULO II 

 

FAMÍLIA X DEPENDÊNCIA QUÍMICA 

 

1 A FAMÍLIA E A DEPENDÊNCIA QUÍMICA 

 

1.1 A dependência e o dependente químico  

De acordo com Ely (2016), o termo dependência química vem sendo 

cada vez menos usado, porém a terminologia é usada para denominar o 

transtorno por uso de substâncias químicas. O termo TSU (transtorno por uso 

de substâncias) foi trazido na versão mais recente do DSM-V- Manual de 

Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais e se dá a uma combinação 

das categorias de abuso de sustâncias presentes no DSM 4 em um mesmo 

diagnostico. O DSM 5 trás onze critérios como padrão que são entre eles crises 

de abstinência, utilização corriqueira de substancias prejudiciais a saúde, 

tolerância a esses tipos de substancias e diz que o consumo demasiado das 

substancia leva a um prejuízo e ocorre dentro de um período relativo a 12 

meses. Partindo dai o DSM V, estabelece que para o diagnostico do uso de 

substancias leve são necessários dois ou três critérios, já para moderadas são 

quatro ou cinco enquanto o considerado grave vai de seis ou sete.  

Monastero (2011) relata que a dependência química acaba sendo uma 

doença crônica, e se torna prejudicial para o dependente e para quem estiver 

ao seu redor, pois trás uma busca compulsiva pelo uso dessas substâncias, 

mesmo que esse uso acabe causando graves consequências. 

  A dependência química ou física se dá com a utilização corriqueiras de 

drogas psicoativas, que alteram o seu Sistema Nervoso, o que acarreta o efeito 

de uma dependência a essas substâncias como, por exemplo, álcool, 

maconha, cocaína entre outras (MASUR, 1985 apud PADILHA, 2011).  

 

Antigamente o uso de drogas era um elemento de integração. 
Utilizada na maioria das vezes por adultos, com objetivos 
místicos, religiosos, intelectuais ou guerreiros por certos grupos 
e em certas circunstâncias. A droga estava inserida num 
momento sociocultural, ou seja, a maconha era utilizada no 
oriente, o álcool no ocidente. (MELMAN, 1990 apud PADILHA, 
2011, p. 13). 
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Alvarez; Gome e Xavier (2014) relata que o dependente químico não 

consegue realizar suas atividades rotineiras sem a utilização das drogas, uma 

vez que esta lhe proporciona alívio de suas tensões e conflitos ao qual se 

encontra. Isso faz com que o dependente tenha a droga como objetivo principal 

de sua vida. 

As consequências do uso de drogas vão além dos danos 
individuais e orgânicos, uma vez que interferem diretamente no 
contexto familiar, transformando os membros da família em co-
dependentes, causando desagregação familiar, sofrimento e 
desolação. (ALVAREZ; GOMES; XAVIER, 2014, p.3). 

 

De acordo com Focchi (2004), existe tratamento para a dependência 

química, porém não existe cura, mesmo que fiquem muitos anos sem beber, 

por exemplo, o individuo pode voltar a beber e perder totalmente o controle a 

qualquer momento. Assim se dá a necessidade de um tratamento para que o 

individuo possa viver bem e de forma saudável, além de fora da dependência 

da droga. 

Também, o autor relata que o tratamento para ser eficiente não é feito 

de forma isolada, ou seja, ele é composto por uma equipe constituída por 

médicos, enfermeiros, psicólogos entre outros, para que o tratamento venha a 

surtir efeito. É preciso salientar que uma só pessoa não conseguiria, ou mesmo 

teria muita dificuldade em tratar esse paciente sozinho. Dessa forma o 

tratamento é realizado conforme a necessidade de cada paciente. 

 

 1.2 A família como co-dependente 

 

Segundo Ferreira; Tanajura (2012) o conceito de co-dependência é 

encontrada a partir da década de 30, em instituições de saúde mental dos 

Estados Unidos, em entrevistas realizadas por assistentes sociais, nas esposas 

de dependentes de álcool. Em 1940 o termo começou a se estruturar 

juntamente aos Alcóolicos Anônimos. Em 1950 as esposas de dependentes 

discutiam no AA, as sua experiências e elaboravam uma forma de convivência 

com o estresse criado no âmbito familiar com a presença da droga. Já em 

1970, o conceito de dependência foi ampliado, como também as abordagens 

mailto:gfocchi@usp.br
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sistêmicas. A definição de co-dependência foi ampliada além das relações com 

as dinâmicas pessoais do dependente, passando, também, a levar em 

consideração a dinâmica disfuncional que afetava o âmbito familiar. 

 

O co-dependente tem a necessidade imperiosa de controlar o 
outro, na expectativa de controlar suas próprias emoções. Só 
que a sua capacidade de controle é limitada para controlar o 
incontrolável. Alguém privado de sua liberdade desenvolve um 
amor neurótico, recheado de ressentimentos e forte sentimento 
de injustiça. A relação de co-dependência é criada pelo medo e 
baixa autoestima, onde o ser humano se ilude por não tolerar a 
verdade. Além disso, neste relacionamento co-dependente há 
uma aliança: ambos ou todos sofrem, mas, obtém diversas 
vantagens. (FERREIRA; TANAJURA, 2012, p. 15). 

 

  A dependência química não se trata apenas de uma doença do 

dependente, mas envolve a família e os mais próximos do convívio social do 

mesmo. Os integrantes da família tornam-se co-dependentes, e culpam o 

dependente pelos seus próprios problemas atribuídos a essa co-dependência, 

e também as reações através da dependência do outro. (DIAS apud MONARI; 

SILVA; RIGHETTI, 2015, p.32). 

Segundo Monari; Silva; Righetti (2015) a co-dependência está ligada às 

pessoas do convívio do dependente químico, em especial a família, que se 

tornam mais afetados psicologicamente e fisicamente devido a convivência 

com este dependente, no intuito de facilitar a vida do mesmo. 

 

É o conhecido carrossel da dependência química, onde no 
centro está o dependente químico agindo e ao seu redor, os 
co-dependente reagindo, vivendo em função do dependente. O 
dependente se droga e os outros reagem a sua drogadição e 
as suas consequências e o dependente responde a essas 
reações e se droga novamente, estabelecendo este ciclo. 
(MONARI; SILVA; RIGHETTI, 2015, p. 32) 

 

Para Monari; Silva; Righetti (2015) a família e o dependente químico 

passam por uma relação muito dolorosa, onde procuram soluções para 

resolver seus problemas e os conflitos. Esse ambiente é propício para que a 

co-dependência se manifeste e afete seu comportamento, enquanto o 

dependente nega sua doença e acredita poder controlar seu vício, o co-
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dependente não aceita sua situação emocional e acredita conseguir controlar o 

seu comportamento. 

 

Os familiares são profundamente afetados pela dependência e 
o impacto sobre ela apresenta algumas características, 
semelhantes àquelas que ocorrem com o adicto. Contudo não 
se pode afirmar que todas as famílias atravessarão o mesmo 
processo, mas existe uma tendência a se sentirem culpados e 
envergonhados. Além disso, apresentam com frequência: raiva, 
ressentimento, falta de crédito nas promessas de parar, dor, 
impotência, medo do futuro, falência, desintegração, solidão, 
culpa e vergonha pelo estado em que se encontram. (MONARI; 
SILVA; RIGHETTI, 2015, p. 44 ). 

 

 

 
1.3 Tipos de dependência química  
 

 As drogas são classificadas em três tipos: as depressivas, as 

estimulantes e as alucinógenas.  As drogas depressivas diminuem o 

funcionamento do cérebro.  Assim: 

 

São chamadas depressoras, afetam o cérebro, fazendo com 
que funcione de forma mais lenta. Essas drogas diminuem a 
atenção, a concentração, a tensão emocional e a capacidade 
intelectual. Podemos citar como exemplo: ansiolíticos 
(tranquilizantes), o álcool, inalantes (cola) e narcóticos 
(morfina, heroína). (SCHNORRENBERGER, 2003, p. 37)  

  

 Podemos notar a presença do álcool e nos lembrarmos de que ela tem 

caráter de droga lícita, ou seja, o seu uso é permitido e aceito socialmente. Em 

contraste, temos também a morfina usada pela medicina, porém é necessário 

observar que há acesso a ela pelos usuários de drogas.  

Já as drogas estimulantes alteram essa ordem, fazendo com que 

acelere o metabolismo. “Afetam o cérebro, fazendo com que funcione de forma 

mais acelerada. São: cafeína, anfetamina, cocaína e crack” conforme nos 

ensina SCHNORRENBERGER (2003).  

Por último temos as drogas alucinógenas que geram um aspecto de 

delírio, no qual o cérebro estabelece tamanha desorientação em seu 

funcionamento. Ou seja: 
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São chamadas de substâncias alucinógenas e provocam 
distúrbios no funcionamento do cérebro, fazendo com que ele 
passe a trabalhar de forma desordenada, numa espécie de 
delírio. São: LSD, ecstasy, maconha e outras substâncias 
derivadas de plantas. (SCHNORRENBERGER, 2003, p. 37). 

 

Tendo sido apresentadas as substâncias psicoativas alucinógenas, ao 

perceber os seus efeitos, entende-se porque a sua procura, está relacionada, 

muitas vezes, a velha frase da “viagem”, onde muitos são iniciados por grupos 

de amigos e para parecerem mais descolados, acabam embarcando nesse 

mundo que, muitas vezes, é sem volta. Entende-se, assim, ainda conforme 

Shnorrenberger (2003), que dentre muitas substâncias citadas, existem as 

ditas lícitas, como o álcool, que além de alterar a percepção, acaba se 

tornando o elemento iniciador da entrada de inúmeras pessoas ao vício e ao 

consumo de outras substâncias também.  

 

Drogas Ilícitas – quando a produção, a comercialização e o 
consumo de uma determinada substância são considerados 
crime, sendo proibidos por leis específicas. Drogas Lícitas – 
quando não é crime produzir, usar, nem comercializar uma 
determinada substância. (ORTH, 2005, p. 11) 

 

Além do mais, as substâncias psicoativas são um problema social, visto 

que seus efeitos não cessam no organismo do indivíduo apenas e sim tem 

seus efeitos transpostos a familiares e amigos, além de terceiros, onde o 

exemplo mais marcante é o número de acidentes provocados por motoristas 

embriagados, que além de colocarem a própria saúde em risco, acabam por 

infringir a lei, e muitas vezes provocando danos fatais nos demais cidadãos.  

Embora os tipos de dependência química divirjam entre si, a procura por 

esse caminho, independente da escolha da droga, acaba por ser semelhante, 

e, a cada dia mais e mais pessoas buscam ou são levadas ao submundo das 

drogas, causando assim prejuízo a toda a sociedade, no sentido de que são 

elas que financiam a violência e sustentam os mais bárbaros fenômenos 

sociais da contemporaneidade.   

    

1.4 Tratamentos  
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De acordo com Silva apud Schnorrenberger (2003) são quatro modelos 

que atualmente vigoram, no que tange ao tratamento dos usuários de 

substâncias psicoativas:   

 

Modelo psiquiátrico – O consumo de drogas é considerado 
uma doença mental. Assim o hospital é o centro de 
atendimento e sua estrutura remete à ideia de 
enclausuramento. Nesse caso, o dependente é, geralmente, 
levado para tratamento pela justiça ou família. 
Modelo comportamental – este modelo parte da noção do 
desvio social, como no modelo anterior. Os programas 
baseados nestes modelos têm o objetivo de estabelecer novos 
comportamentos sociais. Essa intervenção é caracterizada pela 
violência e propõe a substituição de uma dependência – os 
dependentes acostumam-se, com as punições, e não 
apresentam progresso em seus conflitos e dificuldades 
pessoais. 
Modelo religioso – neste modelo de tratamento, aceita-se a 
toxicomania como um problema mental e espiritual que só 
pode ser resolvido por Deus. Nele, a recuperação se dá dentro 
de uma perspectiva evangélica de cura. 
Modelo relacional de atendimento – o tratamento é quase 
sempre buscado pela família, que se vê diante de um problema 
ainda não reconhecido. As informações e atividades do 
terapeuta, ou da equipe, procuram detectar a real dimensão do 
problema. A família é levada a compreender que nenhum 
tratamento substitui enfrentar os conflitos intrafamiliares e 
consequentemente, o envolvimento. Existem outros tipos de 
tratamentos para os dependentes químicos como: Comunidade 
Terapêutica, Grupo de apoio, Grupo de N.A. (Narcóticos 
Anônimos), no COMEN (Conselho Municipal de Entorpecentes) 
de sua cidade. (SCHNORRENBERGER, 2003, p. 37)        

 

Podemos notar, entre os vários modelos citados, que o que diferenciam 

entre si, é que em alguns o próprio indivíduo participa ativamente da busca 

pela sua recuperação e, em outros, ele é levado, seja pela sociedade 

(normalmente a família) ou justiça, contra a sua vontade.  

É oferecido, em Lins/SP e região, atendimentos qualificados e 

especializados pelo Centro de Atenção Psicossocial – CAPS AD – que visa 

trabalhar com os dependentes químicos e sua família. Assim como, também, 

são subdivididos em: CAPS-1, CAPS-3, e CAPS-Infantil.   

Ora, bem se sabe que além da dificuldade de livrar o organismo da 

dependência química, o fenômeno é facilmente destacado em manifestações 
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de crises de abstinência. O que é preciso denotar, neste momento, é que 

entende-se que quando o usuário manifesta o desejo de participar do 

tratamento, é que pode-se verificar melhores chances de recuperação. E não 

se pode basear em apenas um profissional para auxiliar a família e o usuário, 

visto que existem instâncias de atuação da droga tanto no organismo biológico, 

quanto no organismo social onde se insere o dependente. 

 Schnorrenberger (2003) acredita que a droga afeta a família, a 

sociedade, o campo do trabalho além de efeitos muitas vezes permanentes no 

organismo. Assim, entende que há toda uma mobilização necessária ao 

dependente e seus familiares mais próximos, por serem eles afetados e muitas 

vezes um importante ponto de apoio para a recuperação. Não se pode 

esquecer, também, as recaídas, onde é de extrema importância a 

perseverança dos que atuam junto ao dependente para que o processo de 

tratamento possa ser retomado.  

Sabe-se que há a necessidade de um grande esforço neste sentido e 

que é tão importante quanto o preparo dos profissionais e da família, ou seja, é 

o desejo do dependente em ser retirado desta situação, pois todo internamento 

compulsório, além de ter seus efeitos, no mínimo contestáveis, do ponto de 

vista da recuperação do indivíduo, é uma violência desvelada de nossa 

sociedade que ainda engatinha na proteção e nos cuidados dispensados a 

população, seja por intermédio das instâncias privadas e públicas. 

(SCHNORRENBERGER, 2003) 

 

1.5 Acompanhamento psicológico 

. 

 A Psicologia que tradicionalmente tem seu foco de atuação centrado na 

identificação de problemas e patologias, em busca de soluções „curas‟, é 

pedida a propor novas formas de intervenção que deem conta das realidades 

atuais. (PADILHA, 2011; BAUMKARTEN e TASTSCH, 2013) 

 Segundo Padilha (2011) para que se possam levantar estas 

probabilidades diferentes de intervenção clínica é preciso que mude alguns 

paradigmas tecnicistas. Inclusive compreendendo a intervenção clínica. De 

acordo com que propõe Baumkarten e Tastsch (2013) a função da clínica 
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psicológica é o de uma escuta distinguida das aflições pelas quais passam as 

pessoas, aquilo que não é dito, mas que gera tensões e conflitos. 

 O protótipo proposto então é o ético-estético, ou seja, a produção de 

vida e a construção de cidadania, escutando-se, dia-a-dia, como fórmula das 

práticas humanas, num determinado tempo e lugar, com diversas 

possibilidades de interpretação. (PAZ e COLOSSI, 2013)  

 

Acreditamos que com esta perspectiva de atendimentos às 
famílias, estamos ampliando as possibilidades de os psicólogos 
se aproximarem das demandas atuais da sociedade, já que a 
identificação dos problemas com o abuso de drogas é tema 
recorrente e cada vez mais crescente. A sociedade em 
constante processo de mudança aponta para vivências e 
sofrimentos da coletividade que se alteram, cabendo a 
psicologia propor novas estratégias de enfrentamento desta 
realidade. (PAZ e COLOSSI, 2013, p. 554) 

 

 Para Baumkarten e Tastsch (2013), a procura de tratamento, em sua 

maior parte, é feita pelos familiares, e não pelo próprio usuário, que tem em 

média 21 anos de idade, quando busca o tratamento. Os familiares demoram 

certo tempo (varia de meses a anos) para perceberem que o filho usa drogas – 

esta fase é citada pelos mesmos de “cegueira familiar”.  Parece haver uma 

defesa da família em não enxergar, negar as evidências e não acreditar que o 

filho possa estar usando drogas.  

 

A família pode „não estar querendo ver‟ o problema, pois 
encarar, o uso de drogas pode levar a outros confrontos, outros 
conflitos familiares, até outras dependências e adições na 
família, com os quais ela ainda não está preparada ou em 
condições de enfrentar ou considerar. (BAUMKARTEN e 
TASTSCH, 2013, p.2) 

 

 Baumkarten e Tastsch (2013) também aludem que não é surpreendente 

que se encontre nas famílias, onde há um alcoolista ou um toxicômano, outros 

membros da família que apresentam uma patologia do controle, como a 

anorexia, que é um excesso ou a obesidade, que é uma falta.  

 

Diz ainda o autor que se pode multiplicar esses exemplos de 
patologias complementares nos sistemas familiares onde o 
controle é problemático, evocando a enurese, a atração pelas 
seitas, a fuga no trabalho, o jogo compulsivo, as perturbações 
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obsessivo-compulsivas, etc. Essas indagações nos levam a 
pensar a drogadição como um sintoma e não como uma 
doença, como uma mensagem, um sinalizador à família e 
também à sociedade de que algo deve mudar. (BAUMKARTEN 
e TASTSCH, 2013, p.3) 

 

 Baumkarten e Tastsch (2013) percebem a drogadição na adolescência, 

enquanto expressão de precisão de mudança, defendendo a posição de que o 

uso da droga é um sintoma e não uma patologia em si, considerando que as 

ações dos jovens às drogas representam um ato em busca de solução para 

suas dificuldades. 

 De acordo com os mesmos autores, o jovem não deve ser aceito como 

delinquente ou desqualificado, ou mesmo como doente, mas sim percebido 

como atuante de mudança, que vive num processo de invariável reflexão sobre 

suas experiências, com aptidão de avaliar as consequências de seus atos e 

que pode desenvolver sua capacidade de fazer opções e tomar decisões. 

 

A drogadição é um sintoma que revela seu significado no 
contexto relacional familiar e que promove ressonância nos 
sistemas ampliados. A descoberta da drogadição gera uma 
crise na família, o que nos salienta a importância incluir o 
contexto familiar no atendimento da drogadição na 
adolescência. (BAUMKARTEN e TASTSCH, 2013, p.3) 

 

 Baumkarten e Tastsch (2013) observam que a solução encontra-se na 

família e visto a importância da família na vida do adolescente. Por isso tão 

necessário a terapia familiar, pois é vista como uma das possíveis soluções 

para o problema emergente do abuso de drogas na adolescência.  

 

Como diz Fishman (1996) precisamos aqui de uma terapia 
contextual. Sem este tipo de terapia nos arriscamos a cair na 
armadilha mencionada por Gregory Bateson (1979) de gastar 
nossas energias tratando o nome do problema e não o 
contexto que o cria e mantém. Continua dizendo Fishman 
(1996, p.6): Como terapeutas tratando de adolescentes, não 
devemos nos dedicar ao negócio de tratar o nome da 
dificuldade - delinqüência, comportamento suicida, anorexia, e 
assim por diante. Em vez disso, devemos voltar a nossa 
atenção para o contexto social que está criando e mantendo o 
problema em questão. (BAUMKARTEN e TASTSCH, 2013, p.3) 
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 O tratamento das drogas na adolescência, através da terapia familiar, 

tem se apontado eficaz pela melhora dos sintomas e da qualidade dos vínculos 

familiares.  

 

A intervenção terapêutica social mais poderosa para trabalhar 
com adolescentes é a terapia familiar. Naquele contexto 
multifacetado que invade o adolescente - família, iguais, 
escola, ídolos, cultura - o terapeuta ecologicamente orientado 
começa com a parte principal, que é a família. A família é o 
meio ambiente social do qual o adolescente emergiu. Ela é 
fonte dos relacionamentos mais duradouros e o sustento 
financeiro primário do adolescente. E a família, 
frequentemente, tem os maiores recursos para efetuar a 
mudança. (BAUMKARTEN e TASTSCH, 2013, p.3) 

 

 A família, então, é cenário de recurso, como um sistema que tem 

competências. Trabalhar em terapia sobre esta competência supõe uma 

grande confiança na capacidade do sistema familiar em resolver sua 

dificuldade. (PADILHA, 2011; BAUMKARTEN e TASTSCH, 2013) 

 Paz e Colossi (2013) notam que todas as famílias têm competências, 

mas em certas situações, elas não as sabem utilizar, não sabem que as têm, 

estão impedidas de utilizá-las, ou ainda, impedem a si próprias de utilizar por 

diferentes razões. 

 

O papel do terapeuta ou equipe terapêutica, como ativadora 
deste processo de competência familiar. Sobre este aspecto 
Ausloos (1995) refere que o papel do terapeuta é de trabalhar 
com a família para encontrar ou descobrir o que ela sabe para 
reinventar soluções e para resolver seus problemas. 
(BAUMKARTEN e TASTSCH, 2013, p.4) 

 

 O consumo é de alienante, mas a busca e a decorrência do encontro do 

sujeito com o produto que usa e as ressonâncias deste ato no contexto familiar 

e social, apresentam um denotado, que vai além dos efeitos químicos do 

produto, nas sensações, percepções e emoções. A busca e o encontro com as 

drogas têm o significado de procura de mudanças, e encerra possibilidades de 

transformação nas relações do adolescente. (PADILHA, 2011; BAUMKARTEN 

e TASTSCH, 2013) 

 Para Padilha (2011), o embate com a drogadição do adolescente gera 

sofrimento e crise na família. A crise que se estabeleceu, cria movimentos em 
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busca de tratamento, ocorreram mudanças, reformas, crescimentos, 

aprendizagens, enfim um movimento de reorganização familiar. 

 De acordo com Padilha, (2011), Baumkarten e Tastsch, (2013), o 

sintoma drogadição prestado pelo adolescente, além de encobrir e denunciar 

os conflitos familiares adota a função, quando ocorre o encontro da genealogia 

com esta drogadição, de comunicação da necessidade de mudanças e traz 

possibilidades de transformações no sistema familiar. 

 

 O uso de drogas pelo adolescente pode ser encarado como 
uma provocação à família, uma passagem ao ato, colocada no 
lugar do diálogo e que apresenta uma dimensão paradoxal: ao 
mesmo tempo em que mascara conflitos e dificuldades 
relacionais, denuncia esses mesmos conflitos e dificuldades, 
gerando uma crise na família e uma necessidade de 
mudanças. A drogadição seria o meio encontrado pelo 
adolescente para “mexer” com seu sistema familiar bloqueado? 
(BAUMKARTEN e TASTSCH, 2013, p.4) 

 

 A drogadição na adolescência leva o caos familiar, isto é, desequilíbrios, 

desordens e confusões são mobilizados na família – e é preciso que algo novo 

se determine. É nesta fase, confusa, desorganizada, que emergem soluções 

originais de maneira imprevisível, que permite o sistema se reorganizar. 

(BAUMKARTEN e TASTSCH, 2013) 

 Baumkarten e Tastsch (2013) denotam que apesar da confusão e 

desorganização que lança a família, é também revelador de movimento, de 

mudança necessária ao sistema, a fonte de vida, de criação, de inovação. A 

família pode até associar esta desordem à degradação, à alienação, mas suas 

próprias falas anunciam que ele é outra coisa. Quando questionadas para 

dizerem para o que serviu a drogadição do filho, todos a associaram com 

mudanças, reorganizações, inovações, crescimentos.  

 

Parece-nos que estes depoimentos dos familiares revelam 
suas condições de pensar o significado deste ato/sintoma no 
sentido proposto por Ausloos (1995, p.101): Se ele fosse esse 
húmus sobre o qual pode brotar a orquídea, se ele fosse esta 
fonte de vida que nós procuramos sem a ver, se ele fosse este 
lixo (estrume) que se tem há muito tempo rejeitado sem saber 
que ele permitiria a vida? Minha proposição vai mais longe: 
como a podridão (putrefação), como a acumulação das folhas, 
como a efervescência (agitação) subterrânea, o caos é talvez 
fonte devida, de criação, de inovação; o erro seria considerar 
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que ele é nocivo e tudo fazer para combatê-lo e ordená-lo. Nós 
temos tentado afastar o caos da criança, ele ressurge com o 
jogo; nós temos procurado banir o caos da ciência, ele retorna 
com os fenômenos longe do equilíbrio; nós temos tentado fugir 
(escapar) à empresa do caos em nossa vida, ele nos confronta 
com as perturbações mentais. A questão não seria, logo, 
“como eliminar o caos?”, mas, bem mais “como compor com 
ele?” Como extrair a riqueza deste terreno fértil? Como lhe 
fazer dizer sua verdade? Como lhe permitir de nos 
desabrochar? (BAUMKARTEN e TASTSCH, 2013, p.4) 

 

 

1.6 Terapia familiar na dependência química 

 

 Padilha (2011) profere que, a terapia é conceituada e 

consequentemente, seus objetivos e funções é de proporciona a escuta dos 

membros da família que podem se expressar e chegar a um atendimento 

mútuo, sendo que o terapeuta que incentiva os membros da família a 

interatuarem a busca de solução para o problema apresentado. 

 Os terapeutas familiares creem que as forças dominantes na nossa 

vida se fixam na família. Ou seja, que a terapia fundamentada nessa estrutura 

objetiva mudar a organização da família. Quando a mesma é alterada, a vida 

de cada um de seus membros é transformada. (PADILHA, 2011) 

 

 A família é o contexto natural de crescimento e cura. É deste 
contexto que o terapeuta de família dependerá para a 
atualização de seus objetivos terapêuticos. Este grupo natural 
que através dos tempos tem desenvolvido padrões de 
interação, que constituem a estrutura familiar, a qual “governa” 
o funcionamento dos membros da família, delineando uma 
gama de comportamento e facilitando sua interação. Para um 
terapeuta de família, a rede das transações familiares aparece 
em toda a sua complexidade. Mudar a família e a vida de cada 
um de seus membros é importante e deve ser examinado com 
cuidado. (PADILHA, 2011, p.36) 

 

Observa Padilha (2011) que a terapia familiar gera alterações em toda a 

genealogia, e que a melhora pode ser lenta, por que cada componente da 

família é modificado e continua provocando mudanças sincrônicas nos outros. 

 Para Figlie (2000), o terapeuta deve conduzir o acompanhamento 

familiar e o tratamento com tais objetivos: 
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a) Fornecer informações e orientações em como lidar com a dependência 

química, objetivando a melhora nas relações familiares e adequação de 

condutas; 

b)  Sensibilizar os próprios familiares quanto ao aspecto emocional, permitindo 

que examinem atitudes ensejadoras de recaídas; 

c)  Propiciar meios para que os familiares sensibilizem o dependente/usuário 

para recuperação. 

 Corroborando com Figlie (2000) as sessões, os temas discutidos e 

objetivos devem ser dispostos de tal maneira: 

Sessão 1: Ocorrendo o contrato, o terapeuta escuta a queixa e efetua a 

vinculação terapêutica. Deve explicitar o objetivo do tratamento: o cuidado com 

o familiar; destacando o aprender a lidar com a impotência/potência frente à 

cura do dependente. Sessão 2: Trabalhar as emoções (reações típicas) levar 

em conta os sentimentos que os dependentes provocam no âmbito familiar, 

com o objetivo que essa transferência possa ser interrompida. Quais razões 

que levam ao uso, perceber os vários motivos que podem levar ao consumo de 

drogas/álcool. Comportamentos Indicativos: Apontar comportamentos 

indicativos do consumo de drogas/álcool, favorecendo a troca de experiências 

entre familiares que constataram o consumo / dependência e familiares que 

não tinham a mesma convicção. Reconhecer os sentimentos do familiar em 

relação ao dependente. Sessão 3: Trabalhar um modelo dos estágios de 

mudança, como exemplo Introduzir o papel da recaída como fazendo parte do 

processo de mudança. Dinâmica da personalidade: Explicitar a dinâmica do 

processo de modificação de dependente/usuário para abstinente, em suas 

respectivas, fases motivacionais. Sessão 4: O que fazer para ajudar: discutir a 

necessidade de algumas atitudes que podem auxiliar ou piorar o prognóstico 

tanto do dependente, quanto da família.  Salientar comportamentos a serem 

evitados. Sessão 5: Sessão Informativa: Transmitir conceitos básicos sobre as 

drogas mais utilizadas, forma de utilização, efeitos e vias de administração, 

discutir as dificuldades físicas (dependência, tolerância e síndrome de 

abstinência) e psicológicas para atingir a abstinência e reconhecer as formas 

de tratamento existentes; 
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Sessão 6: Traçar plano de ação para cada caso: Discutir a participação no 

grupo, críticas e sugestões, definir metas específicas para cada familiar, com 

orientação do terapeuta, que possam auxiliar na recuperação da saúde mental 

da família. 

CAPÍTULO III 

 
PESQUISA A CAMPO 

 

3.1 MÉTODOLOGIA 

 

A pesquisa teve como objetivo analisar o impacto que a dependência 

química causa na família, seja ela drogas licita ou ilícitas, sabendo que estas 

têm efeito devastador e por muitas vezes tende a acabar com a estrutura 

familiar. 

Trata-se de uma pesquisa de campo com teor quantitativo, com o 

objetivo de analisar esse impacto gerado pelo uso dessas substancias sob o 

olhar da própria família que convive frente a frente com a dependência em seu 

cotidiano. 

A pesquisa foi realizada com familiares de dependentes químicos que 

frequentam grupos de acompanhamento familiar no Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPS AD) da Prefeitura Municipal de 

Lins/SP. 

Foi apresentado aos participantes o termo de consentimento livre e 

esclarecido e a carta de informação, no qual assinaram e tornaram-se cientes 

do sigilo profissional, da identidade e da realização da coleta dos dados, tendo 

como base a RESOLUÇÃO CFP Nº 010/05 – Art. 9º.  

O trabalho foi submetido na Plataforma Brasil e aprovado com o parecer: 

1.521.459 no dia 28 de Abril de 2016 e aprovado pelo Comitê de Ética. 

Foi aplicado um questionário com perguntas abertas e fechadas nos 

familiares que estavam presentes nos dias 28 e 29 do mês de Setembro de 

2016. Ao todo foi aplicado esse questionário em 19 familiares que concordaram 

em participar da pesquisa, lembrando que foram excluídos aqueles que não 

tinham interesse em participar, e também aqueles que não estavam nos grupos 

familiares de apoio. Foram entrevistados com um questionário de 8 perguntas 
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que abordaram as situações sociais e emocionais do familiar. Cada 

questionário foi aplicado em media 10 minutos e foram feitas individualmente.  

 

 

1.1 Análise dos dados 

 

Na primeira questão foi perguntado a respeito do grau de parentesco do 

familiar ao dependente químico do CAPS AD.  Perguntou-se também o sexo, 

estado civil, número de filhos, idade, profissão e faixa salarial. 

 

Figura 1: Grau de Parentesco 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Podemos notar que a maioria dos acompanhantes de dependentes 

químicos são as esposas e familiares de 1º grau. Entre os entrevistados 

somam-se 19, onde 3 são do sexo masculino e 16 do sexo feminino, podendo, 

assim constatar que o gênero apresenta um diferencial relevante. No quesito 

do estado civil, o gráfico ilustra com clareza a seguinte configuração: 
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Figura 2 – Estado civil do familiar do dependente 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Entre os entrevistados, 9 disseram que não trabalham, ou seja,  cuidam 

apenas do lar. Também, 6 pessoas alegaram terem uma profissão e 4 são 

aposentados, entre os acompanhantes dos dependentes. As idades variavam 

entre 21 e 79 anos. 

Também questionou se o dependente está trabalhando, onde foi 

apurado que apenas 1 trabalha como catador de material reciclado 

evidenciando 18 dependentes químicos não trabalham ,alguns pela 

dependência ter comprometido totalmente sua saúde e outros por estar 

vivendo em função da droga. As idades dos dependentes variavam entre 26 e 

66 anos. Somam-se 17 homens dependentes e apenas 2 mulheres, retratando 

que o gênero masculino é mais suscetível ou vulnerável a dependência 

química. Esses dados foram relatados pelos familiares.  

Quanto ao estado civil, a figura 3 ilustra conforme abaixo: 

Figura 3: Estado civil do dependente químico 
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Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

 

Na questão número 2, questionou-se o familiar a respeito da 

associação de um acontecimento na vida do dependente que possa ter 

ocasionado o início da dependência. A figura 4 ilustra os resultados: 

 

Figura 4: Como o familiar relaciona o início da dependência com um acontecimento na vida do 

dependente químico 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

 

Percebe-se que os relatos mais relevantes estão na relação de amigos, 

e o meio no qual o dependente vive. 

 Na questão 3, foi questionado quanto a existência de outros 

dependentes, que residam com mais algum dependente,  e a figura 5 ilustra os 

resultados abaixo: 

 

Figura 5 – Outros dependentes que residem com o usuário de drogas 
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Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

 

A figura 5 ilustra que a 14 dependente químico, não reside com outros 

dependentes e 5 familiares relataram que o dependente químico reside com 

outro dependente. Na quarta questão perguntou-se quanto ao tipo de 

substância o dependente químico faz ou fez uso. Na figura 6, ilustramos o 

resultado encontrado. 

 

Figura 6 – Utilização de drogas lícitas e ilícitas 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Entre os dependentes, encontrou-se a maioria envolvida com drogas 

lícitas, isto é, tem livre acesso a elas como o álcool e o tabaco, o que torna 

mais complexo o tratamento. Também, nota-se que 7 dos entrevistados ainda 

faz uso enquanto 14 não fazem mais uso, segundo o familiar do dependente. A 

figura 6 ilustrou que 5  dependentes químicos tem envolvimento com drogas 

ilícitas (crack, maconha ,entre outras), 9 faz uso apenas de substâncias lícitas 

e 5 fazem uso dos dois tipos de drogas.. Entre esses dependentes um dado 
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preocupante, verifica-se que 5 dependentes químicos fazem o uso de drogas 

lícitas e ilícitas ao mesmo tempo, ou seja, o vício está atrelado a várias 

substâncias como a mistura de álcool com crack ou maconha por exemplo. 

Quanto ao tempo de uso verificou-se que entre os usuários da pesquisa, 

18 pessoas utilizam há mais de 6 anos a droga e apenas 1 faz uso há 3 anos. 

Na questão 5 questionou-se quanto as áreas da vida do dependente e 

da família que são afetadas. 

 

 

Figura 7 – Áreas afetadas pelo uso das drogas de dependentes e familiares 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Entre as áreas mais afetadas, estão relatadas na figura 7, a área 

financeira e a de relacionamento amoroso. Também foi demonstrado o grande 

impacto do preconceito na vida das pessoas, que de forma direta ou indireta, 

estão envolvidos com a droga. 

Na questão 6 perguntamos se a família acredita ser importante 

acompanhar o dependente no tratamento, e sem exceção encontramos como 

resposta o “sim”, ou seja, acreditam ser muito importante o acompanhamento 

da família no tratamento.  

Na questão 7 perguntou-se a respeito do impacto da dependência na 

família e encontramos as seguintes respostas: as brigas na família, o 

preconceito, afastamento de outros familiares, sentimentos de tristeza, 

separações familiares, depressão, angústias, internações e abalos emocionais 

bem como financeiros também.  

Figlie (2013) relata que o impacto que a família sente quando um de 
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seus membros está em uso de drogas pode ser descrito através de quatro 

estágios: O mecanismo de negação, que se dá quando a tensão se torna muito 

grande e a família não falam sobre o que estão sentindo ou pensando, devido a 

desentendimentos que podem surgir. No segundo estágio a família se 

preocupa com a questão da dependência e tenta controlar o dependente a todo 

custo, porém não comenta o assunto com os demais para que acreditem que a 

droga não está causando nenhum problema naquela família. Já no 3º estágio 

acontece uma enorme desorganização, onde a família passa a desempenhas 

papeis que não os pertence, uma vez que o dependente deixa de realizados 

devido ao vício. Já no quarto surge a exaustão emocional, onde essa família 

acaba por se tornar adoecida e gera uma situação insustentável, chegando a 

levar o distanciamento entre os membros dessa família acarretando uma 

desestruturação familiar.  

Na questão 8 questionamos a respeito do que o familiar espera para o 

futuro com o tratamento oferecido pelo CAPS. O que foi encontrado em 

resposta é que os familiares esperam que o dependente se recupere, em sua 

grande maioria. Apenas uma resposta foi a de não acreditar na recuperação do 

familiar. Evidenciando, assim, a falta de esperança para o tratamento, embora 

continue a acompanhar seu parente. 

 

1.2 Discussões de dados  

 

Segundo Osório (2002), entende-se que a família desempenha um papel 

fundamental na vida do homem, representando a forma pela qual este se 

relaciona com o meio em que vive.  

  Assim, compreende-se, com os relatos, que o papel da família no 

tratamento da dependência química, se mostra muito importante, e cada vez 

mais a presença da família tem sido indispensável na continuação do 

tratamento, além, também, da libertação do dependente do vicio, uma vez que 

a família transmite a segurança e o apoio que o dependente necessita. 

  No decorrer das entrevistas nos deparamos com diferentes formações 

familiares onde eram compostas por pais, mães, avô, esposas, ex-esposas, 

irmã e até mesmo filha de pacientes que fazem tratamento no Caps AD, 
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pessoas que estavam ali para demonstrar para o paciente/dependente que 

acreditavam na recuperação dos mesmos e os ajudariam nesse tratamento. 

  Entende-se que a dependência química afeta a família diretamente, 

principalmente mediante fatores como: tipo de substancia escolhida, sexo do 

dependente, fatores sociais, econômicos e culturais, isso associado ao uso 

demasiado de substancias psicoativas o que causa uma disfunção nesse 

sistema familiar. 

  Houve relatos de mães no decorrer do questionário, que se 

reconheciam superprotetoras dos filhos, onde relatavam ceder moradia, 

alimentação, cuidados com a higiene, chegando a dar dinheiro para o consumo 

das drogas, para que o mesmo não cometesse atos ilícitos como roubar para 

alimentar seu vício e também foi constatado que a dependência química se deu 

em um número maior de pessoas masculino se comparada ao sexo feminino. 

Na segunda questão foi perguntado quanto à relação de acontecimentos 

na vida do dependente, com o início do uso de drogas, onde os entrevistados 

relataram fatores como influência de amigos, curiosidades, meio em que vive e 

até mesmo no trabalho. 

Alvarez, Gome e Xavier (2014) menciona que o dependente químico não 

consegue realizar suas atividades do cotidiano sem o uso das substâncias, 

uma vez que esse uso lhe proporciona alivio das tensões e de seus conflitos, 

isso faz o dependente tornar a droga a parte principal de sua vida, causando 

demasiado sofrimento para sua família.  

Esse sofrimento foi relatado pelos familiares nas entrevistas, uma vez 

que apenas 1 dos 19 entrevistados relataram que o dependente está 

trabalhando e ajuda a família financeiramente, os outros relataram que a 

dependência comprometeu a vida do individuo completamente, em todas as 

áreas, inclusive a financeira e a da saúde. 

 Marquesa e Cruz (2000 apud Matos, 2008) relaciona o primeiro contato 

com o mundo das drogas geralmente ocorre na adolescência, fase essa que o 

individuo sofre grandes mudanças físicas, biológicas e psíquicas que as tornam 

mais vulneráveis, pois se deparam com diversos tipos de conflitos, o que causa 

grande instabilidade emocional. 

  Esses sentimentos são associados à depressão, ansiedade, culpa, 
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baixa autoestima, porém também a busca por sensações prazerosas aparecem 

relacionadas à curiosidade. 

  Foi questionado também o tipo de drogas que os dependentes usavam 

e houve relatos de pacientes que fazem uso apenas de drogas lícitas exemplos 

como álcool, tabaco, também houve relatos de uso de drogas ilícitas como 

crack, cocaína, maconha e o uso dos dois tipos de drogas como crack e álcool 

entre outros. 

De acordo com Figlie; Payá (2004), o impacto causado nas famílias pela 

dependência química, passa por quatro tipos de estágios progressivamente, 

que são: negação, preocupação, desorganização e exaustão emocional. 

 É o que encontramos na resposta dos familiares referente à questão 7 

(sete). A negação é apresentada como uma dificuldade no relacionamento da 

família e amigos, tornando-se uma situação complicada, causando afastamento 

dos membros.  Na fase da preocupação, é aonde entra a questão da 

superproteção dos pais em busca do cuidado extremo, de não deixar o 

dependente sozinho, para evitar que ocorra recaídas e/ou abstinências, e 

situações desagradáveis que venham acontecer.  

Quando os membros da família confirmam uma grande responsabilidade 

perante a dependência, os familiares ficam mais expostos às situações, 

causando desorganização não só desta família, mas também do meio em que 

vivem. Já na exaustão emocional, os indivíduos apresentam sentimentos de 

tristezas, depressão, angústias, medo, solidão e afins.  

“A família é um sistema dinâmico e em constante transformação, que 

cumpre sua função social transmitindo os valores e as tradições culturais.” 

(FLIGIE; PAYÁ, 2004, p.340) 

Compreende-se que, a família é um elemento crucial para a recuperação 

do paciente, pois é ela que contribui para a construção familiar, passando entre 

gerações. No questionário aplicado, não houve famílias em que discordaram 

desta afirmativa, mostrando-se, assim, viável o acompanhamento no 

tratamento da dependência química. Assim como têm esperança de um futuro 

melhor através deste tratamento, juntamente com a família, para que 

reconstrua a sua vida. 
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PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

Como proposta de intervenção, sugere-se um acompanhamento 

individual dos familiares, assim eles se sentem mais a vontade de expressar 

seus sentimentos e frustações. 

  Esse acompanhamento terapêutico, começando com a primeira 

sessão, ocorrendo o contrato com terapeuta escuta a queixa e efetua a 

vinculação terapêutica. Já na segunda sessão trabalhar as emoções destes 

familiares, levando em conta os sentimentos que os dependentes provocam 

nessas famílias, assim reconhecer o verdadeiro sentimento deste familiar com 

o dependente. Em seguida na terceira sessão trabalhar com suas próprias 

mudanças durante o acompanhamento, deixando claro que até as recaídas 

também fazem parte da mudança. Na quarta sessão conversar com o familiar e 

auxiliar que algumas atitudes podem piorar a melhora, tanto do dependente, 

quanto da família, trazendo formas para melhorar essas atitudes. Já na quinta 

sessão deixar claro que tipos de drogas existem e quais são seus efeitos e 

como são utilizadas, entrando também a síndrome de abstinência deixando 

claros os sintomas e formas de tratamento. Na sexta sessão traçar um plano 

para cada família, com o intuito de continuar a melhora, e se houver recaída, 

esses familiares saberem o que fazer. Acredita-se que com esse 

acompanhamento terapêutico os familiares saibam lidar com esses 

dependentes evitando transtornos futuros e que motivem esses dependentes e 

familiares a viver melhor e em harmonia.  
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CONCLUSÃO 

 

A partir deste estudo, observou-se que, a maioria dos pacientes era do 

sexo masculino e atualmente com o estado civil casado, ou seja, foram 

representados na entrevista pelas esposas e familiares de 1º grau. Sabe-se 

também que grande parte dos dependentes são influenciados pelo meio em 

que vivem. Apenas 5 (cinco) famílias responderam que há mais de 1(um) 

usuário(s) na mesma residência. Também foi notado que há maior 

predominância no uso das drogas lícitas, por ser de livre acesso, facilitando a 

necessidade uso da(s) substância(s). Evidenciou-se que 14 (quatorze) dos 

entrevistados já não fazem mais o uso, e em relação ao tempo de utilização 

verificou-se que 18(dezoito) dos mesmos fazem uso há mais de 6 (seis) anos.  

Afetando-se assim, a área financeira e o relacionamento dessas 

famílias, gerando angústias, tristezas e afastamento dos membros que 

compõem estas famílias, e sendo de extrema importância a participação dos 

familiares no tratamento oferecido pelo CAPS AD.  

De acordo com o referencial teórico de Abordagem Sistêmica destacou-

se as consequências e estímulos causadores da dependência química em si, 

que está diretamente relacionado ao sofrimento dos familiares, adoecimento 

emocional, e questões sociais. Contudo mostrando o quão é necessário o 

acompanhamento familiar no tratamento, pois os familiares de alguma forma se 

tornam co-dependentes, revelando-se que precisam de maior atenção e 

cuidado para que possam lidar com as diversas situações que podem ser 

enfrentadas. 
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Apêndices D: Tabelas referentes aos gráficos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
 

Tabela 2: Estado Civil dos Familiares 

Familiares Quantidade Porcentagem 

Solteiro  0 0% 

Casado 13 65% 

Divorciado 2 10% 

Outros 5 25 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Tabela 3: Estado Civil dos Dependentes 

Familiares Quantidade Porcentagem 

Solteiro  7 37% 

Casado 6 32% 

Divorciado 2 10% 

Outros 4 21% 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 
Tabela 4: Como o familiar relaciona o início da 
dependência com um acontecimento na vida do 
dependente químico 

Situações Quantidade Porcentagem 

Curiosidade 4 8% 

Influencia de amigos 10 38% 

No trabalho 1 4% 

Meio em que vive 9 35% 

Separação 2 8% 

Desemprego 0 0% 

Tabela 1:Grau de parentesco dos familiares 

Familiares Quantidade Porcentagem 

Mãe 4 21% 

Pai 2 11% 

Irmã 3 16% 

Avô 1 5% 

Esposa 8 42% 

Filha 1 5% 
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Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Tabela 5: Residem com mais dependentes 

 Residem         Quantidade          Porcentagem 

Sim 5 26% 

Não 14 74% 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Tabela 6: Tipos de drogas utilizadas   

Tipo Quantidade Porcentagem 

Ilícitas 4 21% 

Licitas  10 53% 

Licitas e ilícitas 5 26% 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
 

Tabela 7: Quais as áreas afetadas   

Áreas Quantidade Porcentagem 

Relacionamento 8 23% 

Financeiramente 9 26% 

Dialogo 6 18% 

Preconceito 4 12% 

Todas 7 21% 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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