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RESUMO 
 
Referencial teórico: A dependência é a dificuldade encontrada pelo individuo em interromper o uso 
da droga, mesmo tentando. Já o tratamento para os dependentes e suas famílias geralmente começa 
pela unidade de tratamento mais próximo da residência do individuo ou alguma que traga a 
segurança e confiança no tratamento. Método: A metodologia para este estudo foi de abordagem 
qualitativa e método de revisão bibliográfica integrativa seguindo os pressupostos de Mendes (2008), 
por entender que revisão da literatura procura explicar um problema a partir de referências teóricas 
publicadas em artigos. Resultados: Foram encontrados e analisados doze artigos, dentre foi possível 
analisar e desenvolver sete categorias, que são elas: desinformação da família; conflito familiar; 
família/ fator de proteção; suporte familiar; importância da família; educação em saúde; contribuição 
da enfermagem. Ambas serviram para analisar qual a real situação da família diante do tratamento e 
recuperação de um dependente químico e atuação dos profissionais de saúde diante deste contexto. 
Conclusão: A ambivalência de sentimentos esta presente neste contexto, pois há sentimento de 
raiva e amor, desejo de ajudar e sensação de impotência, e é nesse contexto que a equipe de 
profissionais da saúde devem atuar, transformando todos estes sentimentos em uma forma que a 
familia possa ajudar o dependente químico neste processo dificil que é o tratamento. 
 Palavras Chave: Dependência Química, Tratamento, Família Terapia. 
 

ABSTRACT 

 

Theoretical referential: Dependence is the difficulty encountered by the individual in stopping drug 
use, even trying. Treatment for dependents and their families usually begins with the treatment unit 
closest to the individual's residence or some that brings about the safety and reliability of treatment. 
Method: The methodology for this study was a qualitative approach and method of integrative 
bibliographic review followed the assumptions of Mendes (2008), for understanding that literature 
review seeks to explain a problem form published references to articles. Results: Twelve articles were 
found and analyzed among these it was possible to analyze and develop seven categories, which are: 
family disinformation; family conflict; family/ protection factor; family support; importance of family; 
health education; nursing contribution. Both served to analyze the real situation of the family in the 
face of the treatment and recovery of a chemical dependent and health professionals´action in this 
context. Conclusion the ambivalence of feelings is present in this context, since there is a feeling of 
anger and love, a desire for help and a sense of importance, and it is in this context that the team of 
helth that the team of health professionals must act, transforming all these feelings in a way that the 
family an help the chemist in this difficult process that is the treatment.  
Key Words: chemical dependency, treatment, family, therapy. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A droga pode ser definida como qualquer substância, que não seja alimento, 

capaz de alterar e desorganizar o estado do corpo e da mente, alem da função 

biológica dos organismos vivos, levando a mudança de comportamento e fisiológicas 

(BRASIL, 2013). Estas substâncias alteram mecanismos cerebrais, e, é considerado 

pela maioria dos especialistas como uma doença cerebral, com persistentes 

mudanças na estrutura e função dos órgãos (DIEHL, 2011). 

 O uso de drogas vem aumentando cada vez mais no Brasil, sendo considerado 

um caso de saúde pública, além de um caso muito antigo na história da 

humanidade. Cada vez mais cedo à população está tendo acesso as drogas, sendo 

iniciada na maioria das vezes na pré adolescência, que se resume na fase das 

descobertas, onde tudo é novo é fascinante, e mais fácil o contato com as drogas, 

pois o ambiente em que a maioria dos adolescentes atualmente frequentam, 

proporcionam o contato com as bebidas alcoólicas e sequencialmente com as 

drogas. As drogas trazem serias conseqüências pessoais e sociais no futuro dos 

jovens e suas famílias, e também, para a sociedade (BRASIL, 2000).  

Atualmente é muito comum o convívio com dependentes químicos, pois eles 

estão por toda a parte, alguns com estados característicos e muito expressivos de 

agressividade, inquietação, desleixo com a aparência e outros já não tão aparentes. 

O fato é que não se sabe ao certo o que leva uma pessoa ao uso de drogas, isto 

varia de pessoa para pessoa. Podendo ser por problemas emocionais de tristeza, 

ansiedade, mágoas, sofrimentos, raiva ou dificuldades que estejam passando 

(PEREIRA, 2008).  

Se não tratado o usuário pode se tornar dependente, acarretando uma vida de 

enfrentamentos, mudanças mentais e psicológicas, de humor e físicas, que pouco a 

pouco vai destruindo a sua própria vida e a vida de seus familiares para sustentar o 

vicio (VIDEBECK, 2012). 

A droga torna a pessoa vulnerável e fraca, no aspecto emocional, tornando-a 

uma pessoa que necessite de extrema ajuda, pois as drogas produzem efeitos 

colaterais imediatos, como morte súbita, ou tardia, problemas no sistema digestivo, 

nervos, cardiovascular ou urinário. Está associada a acidentes, violências, a pessoa 
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passa a agir diferente, se afastando das pessoas e de si próprio. Pode levar ainda a 

dificuldade de convívio com a família, e quando perceber estará envolvido de mais 

para sair (PEREIRA, 2008). 

 

É possível encontrar na Estratégia e Saúde da Família (ESF) grupos de terapia 

para os dependentes químicos, com o principal objetivo a recuperação desta 

pessoa, e voltar a ter uma vida melhor e mais saudável, mas para isso é preciso 

haver iniciativa por parte dos mesmos. Os principais profissionais de saúde que 

atuam neste tratamento são os psicólogos e os enfermeiros, pois eles necessitam 

ganhar confianças dos pacientes e de suas famílias para que o tratamento se torne 

intenso e obtenha resultados positivos. Todo enfermeiro pode desenvolver um 

atendimento a estes paciente e suas famílias, e também pode ser capacitado por 

cursos para ajudar nesta fase de reabilitação, através de palestras, conversas, 

orientações, atividades em grupos, e a dura enfrentação da realidade (DIEHL, 2011). 

A família é quem mais sofre com tudo isso, desde a fase da 
descoberta e envolvimento com as drogas, seguido pela 
dependência, e a reabilitação. Pois ver um familiar se tornar outra 
pessoa, às vezes agressiva, depressiva ou inconfiável, é triste e 
angustiante. Ela é o principal item para o tratamento de um 
dependente químico, pois ela e a base forte, que ajudam, apóiam, 
dão forças para continuar. E pensando nos diversos sentimentos 
dessas famílias e preciso envolve-las no tratamento, assegurar-se 
que realmente eles estejam em condições de cuidar e ajudar seus 
familiares (DIEHL, 2011, p. 320). 

A partir deste pressuposto este estudo propõe o seguinte questionamento: Que 

importância tem a família no dia a dia do dependente químico? Que contribuições 

podem ser oferecidas pela enfermagem à família durante a socialização e o 

dependente químico? 

O estudo torna-se relevante para se manter um bom trabalho entre o profissional 

de saúde e o paciente, trazendo a importância do incentivo da família para o 

tratamento. Quais as mudanças que foram observadas nos atendimentos a estas 

pessoas, quais pontos positivos e negativos neste processo. 

 O objetivo foi Descrever a família no contexto da dependência química, a partir 

da literatura cientifica, Nesse estudo, foram analisados 12 artigos que atenderam 

aos critérios de inclusão previamente estabelecidos, onde posteriormente foram 

categorizados e agrupados por afinidade. 
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2 METODOLOGIA 

 

A metodologia para este estudo foi de abordagem qualitativa e método de 

revisão bibliográfica integrativa seguindo os pressupostos de Mendes (2008), por 

entender que revisão da literatura procura explicar um problema a partir de 

referências teóricas publicadas em artigos. Buscando conhecer e analisar as 

contribuições culturais ou científicas do passado sobre determinado assunto, tema 

ou problema. Procura auxiliar na compreensão de um problema a partir de 

referências publicadas em documentos. 

A Revisão integrativa é um método de pesquisa utilizado desde 1980, no 

âmbito da Prática Baseada em Evidências (PBE), que envolve a sistematização e 

publicação dos resultados de uma pesquisa bibliográfica em saúde para que possam 

ser úteis na assistência à saúde, acentuando a importância da pesquisa acadêmica 

na prática clínica. O principal objetivo da revisão integrativa é a integração entre a 

pesquisa científica e a prática profissional no âmbito da atuação profissional onde 

inclui a análise de pesquisas relevantes que dão suporte para a tomada de decisão 

e a melhoria da prática clínica, possibilitando a síntese do estado do conhecimento 

de um determinado assunto, além de apontar lacunas do conhecimento que 

precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos (MENDES, 2008). 

A coleta dos dados deu-se mediante busca sistematizada de artigos 

científicos escritos nos últimos 10 anos e disponíveis no banco de dados da 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), utilizando-se os seguintes 

descritores:.dependência química; vivencia da família e dependentes químico; 

tratamento da dependência química; tratamento família e dependente químico, 

educação e saúde para adictos.  

Para seleção dos artigos serão considerados os seguintes critérios de 

inclusão: exclusivamente artigos científicos em língua portuguesa e inglesa, 

publicados na íntegra e disponíveis online, no período de 2009 a 2018 

Os critérios de exclusão focaram-se nos estudos que não respondessem ao 

objetivo da pesquisa e que estivessem publicados anteriormente a 2009. 
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A amostra final foi constituída por 12 (Doze) artigos científicos selecionados 

pelos critérios de inclusão previamente estabelecidos. Dessa forma, foram todos na 

base de dados SCIELO. 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. DROGAS 

 

Droga pode ser considerada qualquer substância capaz de modificar nosso 

corpo e a mente além de desorganizar a função biológica dos organismos vivos, 

levando a mudança de comportamento e mudanças fisiológicas (BRASIL, 2013). 

Estas substâncias alteram mecanismos cerebrais, e considerado pela maioria dos 

especialistas como uma doença cerebral, com persistentes mudanças na estrutura e 

função dos órgãos. Seu efeito pode trazer sensações muitas vezes inexplicáveis de 

liberdade e alivio, que no fim se torna devastador e sem saída (DIEHL, 2011). 

Um fenômeno muito antigo na história da humanidade, com conseqüências 

sérias pessoais e sociais, que anda atingindo públicos cada vez mais jovens, por 

diversos danos e agravos se tornou um grande problema de saúde publica (BRASIL, 

2000). 

As drogas podem ser licitas ou ilícitas. As licitas são aquelas consentidas por 

lei e vendidas de forma livre em comércios ou pelas ruas, entre elas estão cigarros, 

bebidas alcoólicas, medicamentos em geral, energéticos, café, e outras substancias 

que de certa forma alteram o comportamento e que levam a determinadas 

sensações ao uso, estes tipos também podem causar dependência (DUVIC e 

PEREIRA, 2004). 

Já as drogas ilícitas são aquelas proibidas pela justiça, mais que mesmo 

assim são vendidas no mercado ilegal, a principal droga mais consumida desta 

modalidade e a maconha, seguidas pela cocaína, ecstasy, crack entre outras, estas 

por sua vez causam sensações de euforia, sonolência, risos espontâneo, perda da 

noção do tempo e do espaço, batimentos cardíacos acelerados, pupilas dilatadas, e 

se o consumo for em alta quantidade pode ocorrer convulsões, tonturas, cefaléia e 

perda do interesse sexual (DUVIC e PEREIRA, 2004). 
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A ingestão de drogas pode ser por diferentes vias, entre elas as mais comuns 

estão à oral, endovenosa, inalação e aspiração. A ação da droga tem relação com a 

via que foi administrada. A via oral se da através de êxtase ou outras drogas em 

forma de comprimidos; a endovenosa e a via mais rápida, que geralmente e utilizada 

em prol de uma ação imediata, ou quando as outras já não funcionam com tanta 

eficácia; geralmente a de inalação é citada no caso dos cigarros; e a de aspiração 

em caso da droga em pó, que geralmente são aspiradas pelo nariz (DIEHL, 2011). 

 

 

3.2 DEPENDÊNCIA QUÍMICA 

 

A dependência é a dificuldade encontrada pelo individuo em interromper o uso 

da droga, mesmo tentando, basicamente e o uso compulsivo da droga, que pode 

não ser só um dado fisiológico, mais também é preciso reconhecer os motivos que 

estimulam o uso (DIEHL, 2011). 

Os usuários químicos podem ser divididos em fases bem distintas do tipo: 

usuário experimental: e o curioso que raramente usa, geralmente pelo fato de 

desinformação ou induzido pelos amigos; usuário ocasional: usa em ocasiões fixas 

do tipo festas, reuniões para trocar idéias, encontros sexuais entre outros; usuário 

habitual: e o que esta próximo do vicio e da dependência, inicio das alterações no 

comportamento; usuário dependente: aquele que já não consegue cessar o uso da 

droga; usuário de abuso: e aquele que passa a se prejudicar e sentir as 

conseqüências da sua dependência; usuário crônico: já se tornou dependente físico 

e psíquico da droga, e também tolerante, não consegue para e esta sempre em 

busca da droga e de qualquer forma (DUVIC e PEREIRA, 2004). 

As autoras supracitadas disseram sobre a tolerância que é a necessidade de 

uma quantia maior da substância para se obter o mesmo resultado obtido 

inicialmente com uma dose menor, ou seja quando o organismo se acostuma e a 

quantidade de droga já não e o suficiente. E já a dependência química e quando o 

corpo se adapta a droga, e a falda da substancia pode gerar desde desconforto 

emocional e físico, quanto mental. 
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 Quanto mais o uso se torna continuo, mais a droga começa o dominar, e vão 

aparecendo às consequências. A pessoa vai se acabando aos poucos, e necessita 

dessa sensação de prazer que a droga pode trazer e isto custa caro, e aos poucos o 

individuo vai negociando tudo o que tem para se conseguir sempre mais drogas. 

Quando tudo se acaba, vem à fase do desespero, a necessidade, onde o individuo 

está disposto a tudo para se conseguir mais droga, e é onde ele se permite roubar, 

ou ate mesmo outros atos ilegais. Isto e muito grave e afeta tanto a vida pessoal a 

de sua família e também a sociedade. Mas para a dependência há cura, basta à 

iniciativa do individuo ou da família (DIEHL, 2011). 

A abstinência pode ocorrer no primeiro momento após o fim do 
consumo, pode-se dizer que e a fase de piora do cliente, onde ocorre 
mudança de humor, esgotamento físico, sintomas depressivos e 
arrependimentos pelo uso das drogas, pois o organismo e a mente já se 
adaptaram as reações que a droga trás e a interrupção da droga pode 
provocar um surto desde sentimentos e dessas sensações, como se o 
corpo necessitasse muito daquilo. Os sintomas da abstinência podem ser 
muito parecidos com a da tolerância. Pode ser caracterizado por sintomas 
físicos e psíquicos causados pelo fim ou pausa do consumo, que de inicio 
pode ser leve, mais que vai aumentando ao passar dos dias. E preciso ter 
muita força de vontade e apoio da família para se evitar recaídas neste 
processo e continuar sempre o tratamento (DIEHL, 2011, p.93). 

O período da abstinência geralmente se inicia nas primeiras horas, a 

interrupção do uso, devido a dependência, nos 4 primeiros dias são comuns os 

sintomas de desvio de humor e esgotamento físico, pelo fato do organismo já ter 

acostumado com a droga,  após isso se a força de vontade for pouca, vem a fase 

crítica da abstinência, que pode durar de 2 semanas a 4 meses, onde volta o desejo 

do consumo das drogas, podendo provocar irritabilidade e afastamento dos 

tratamentos, fase que deve-se ter total atenção para prevenir as recaídas (DIEHL, 

2011). 

 

3.3 TRATAMENTO 

 

O tratamento para os dependentes e suas famílias geralmente começa pela 

unidade de tratamento mais próximo da residência do individuo, podendo ser os ESF 

(estratégia e saúde da família), os CAPS, hospital dia, comunidades terapêuticas e 

grupos de apoio (PEREIRA, 2008). Durante o primeiro contato com o dependente 

químico, é preciso estimular e aconselhar a promoção da mudança de 
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acompanhamento a favor de um estilo de vida mais saudável, promover motivações 

internas desta pessoa, vontade e desejo de mudança (DIEHL, 2011). 

Os métodos mais utilizados são as terapias por palestras, aconselhamentos, 

alimentação saudável, exercícios físicos, novas amizades, novos hábitos. Uma 

terapia medicamentosa depende uma consulta medica e sua prescrição 

(VIDEBECK, 2012). 

É fundamental que o enfermeiro mantenha um amplo entendimento com uma 

equipe multidisciplinar, treinamentos oferecidos pelo ministério da saúde, ou 

proporcionados pela unidade de saúde ou governo, tendo em vista a complexidade 

dos problemas causados pela dependência química. É necessário haver integração 

entre a equipe para que se possa desenvolver uma melhor forma de tratamento ao 

cliente (DIEHL, 2011). 

 O tratamento da família vem principalmente do emocional e psicológico, ajuda 

para o enfrentamento da sociedade e pessoal, aconselhamento de como se deve 

agir com o dependente em questão, buscar junto com a família a melhor forma de 

ajudá-lo. Deve-se ajudar na independência e responsabilidade com o tratamento 

atem da reinserção social (DUVIC e PEREIRA, 2004). 

 

3.4 ENVOLVIMENTO DA FAMILIA 

 

Na vida de um dependente químico a família pode se tornar tanto fator de 

risco como uma proteção de ajuda. Muitas vezes é difícil se ter acesso a família de 

um dependente, mais e fundamental para o seu tratamento. São comuns conflitos 

entre a família por acusa da dependência, muitas vezes conflitos com os pais. Por 

isso é fundamental engajar a família no processo de reabilitação para que possa os 

unir novamente e formar um vínculo de esperança para o fim da dependência 

(PEREIRA, 2008). 

E importante que a família entenda todo o processo de tratamento, para que 

haja confiança e compromisso com a terapia, e com a equipe profissional. Com a 

ajuda da família devemos identificar a motivação do dependente para o uso de 

drogas, e juntos reverter este foco (DIEHL, 2011). 
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A família é a principal forma para se obter um bom desempenho e tratamento 

para os dependentes, pois é a família que apóia, da força, que motiva e ajuda 

durante o tratamento, quanto mais forte for o laço familiar mais positivo será o 

tratamento, e geralmente e a partir do incentivo delas que o dependente químico 

procura uma ajuda para mudar o estilo de vida (VIDEBECK, 2012). 

Deve-se respeitar as crenças, valores e mitos familiares, e ajudar o 
cliente a reconstruir novas metas e objetivos de vida. A terapia familiar 
geralmente é lenta, mais é fundamental, uma vez que um integrante se 
torna dependente químico, a família também sofre e adoece juntos, por isso 
a importância de se construir novos laços e valores, pra ambos se 
fortaleçam juntos (DIEHL, 2011, p. 320).  

A família oferece um cenário significativo para mudanças, e pode ser 

envolvida sem medo nesse processo de tratamento, pois a família esta ligada a 

espaços como o encorajamento do fim do vício, e em prevenção de recaídas 

(DIEHL, 2011). 

 

4. RESULTADOS 

 

Nesse estudo, foram analisados 12 artigos que atenderam aos critérios de 

inclusão previamente estabelecidos, onde posteriormente foram categorizados e 

agrupados por afinidade e, a seguir, apresenta-se um panorama geral dos artigos 

analisados. O quadro 1 representa as especificações dos artigos incluídos no 

estudo. 

 

Quadro 1. Artigos utilizados para a revisão bibliográfica 

 

Título 

 

Autores 

 

Ano 

Tipo de 

Estudo 

Fatores de risco e proteção a recaídas na 

recepção de usuários de substâncias 

psicoativas 

SILVA, Meire L. 

GUIMARÃES, Camila F. 

SALLES, Daiane B. 

2014 Qualitativo  

Relacionamento entre pai e mãe e consumo 

de álcool segundo relato de escolares de 12 

a 14 anos do sul do Brasil 

ANDERSIN, Cristine 

Scattolin, et al 

2016 Estudo 

transversal 

Reflexões sobre as relações entre 

drogadição, adolescência e família: um 

PRATTA, Elisângela 

Maria M. ; 

2009 Qualitativo  
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estudo bibliográfico SANTOS, Manoel 

Antonio 

Consenso sobre a síndrome de abstinência 

do álcool (SAA) e o seu tratamento  

LARANJEIRA, Ronaldo, 

et al 

2009 Estudo 

transversal 

A implicação da família no uso abusivo de 

drogas: uma revisão critica 

SCHENKER, Miriam; 

MINAYO, Maria Cecília 

S. 

2009 Qualitativo  

Aspectos da dinâmica da família com 

dependência química  

PAZ, Fernanda 

Marques; COLOSSI, 

Patrícia Manozzo 

2013 Estudo 

exploratório  

A visão de usuários, familiares e profissionais 

acerca do empoderamento em saúde mental 

ALVES, Tarcísia Castro; 

OLIVEIRA, Walter 

Ferreira; 

VASCONCELOS, 

Eduardo Mourão  

2013 Pesquisa de 

investigação 

Estratégia da atenção psicossocial e 

participação da família no cuidado em saúde 

mental  

DIMENTEIN, Magda , et 

al 

2010 Qualitativa  

Cuidadoras de pacientes alcoolistas no 

município de Santos, SP, Brasil 

SANTOS, Elizama C. 

V.; MARTIN, Denise 

2009 Técnicas de 

observação 

etnográfica 

densa e 

entrevistas em 

profundidade 

Assistência de enfermagem as pessoas com 

transtornos mentais e as famílias na Atenção 

Básica  

WAIDNAN, Maria 

Angélica P., et al 

2012 Exploratório 

descritivo 

Funcionamento de famílias com membros 

dependentes de substancias psicoativas 

ORTH, Anaídes P. S.; 

MORÉ, Carmen 

Leontina O.O. 

2009 Quantitativa 

Transformações do modelo assistencial em 

saúde mental e seu impacto na família  

CAVALHERI, Silvana 

Chorratt 

2010 Abordagem 

fenomenológica  

Fonte: as autoras (2018) 

 

5. DISCUSSÃO  



1Graduanda de enfermagem pela Faculdade FIBRA, walcienearaujo@hotmail.com 

2Enfermeira Mestre. Professora no curso de enfermagem da Faculdade FIBRA de Anápolis e do 
Centro Universitário do Planalto – UNIPLAN DF, profaleilaribeiro@gmail.com. 

 
 

Dos dados organizados e analisados, afloraram  sete categorias, conforme a 

seguir: desinformação da família; conflito familiar; família/ fator de proteção; suporte 

familiar; importância da família; educação em saúde; contribuição da enfermagem;  

 

5.1 DESINFORMAÇÃO DA FAMÍLIA  

 

Segundo os pressupostos de Silva; Guimarães e Salles (2014) “A família 

pode ser considerada fator de risco a recaída, pois devido á falta de informação, 

compreensão e ao desgaste relacionado às conseqüências do uso freqüente de 

substâncias psicoativas pelo dependente, apresenta baixa tolerância, culminando na 

dificuldade de aceitação e despreparo da família refletem na ausência de suporte ao 

dependente para manutenção da abstinência da substancia psicoativa e muitas 

vezes na falta de incentivo pela busca de tratamento”. A família pode ser 

considerada um fator de risco a recaída muitas vezes quando o fator desinformação 

se torna parte do cotidiano familiar. Os transtornos, desgastes e conflitos 

relacionados ao uso freqüente de substancias químicas pelos usuários de uma 

família podem dificultar muito na forma de aceitação da dependência química como 

doença. O despreparo e a falta de informação da família resultam na dificuldade que 

o dependente químico tem em procurar tratamento.   

 Mas, famílias disfuncionais podem transmitir normas desviantes 
através do modelo de comportamento dos pais para os filhos. Os problemas 
de vinculação familiar advem, em sua maioria daqueles lares onde faltam 
habilidades para a criação dos filhos, reduzindo as chances de transmissão 
efetiva de normas sociais saudáveis (SCHENKER; MINAYO, 2009). 

O sofrimento, conflitos freqüentes e o uso abusivo de substâncias psicoativas 

dentro de uma família, são os principais fatores que a mesma esboça, para aceitar 

que o dependente precisa de um tratamento, e que aquele transtorno pode ser 

considerado doença (SANTOS; MARTIN, 2009). 

Outra dificuldade bem comum encontrado pelos familiares e a de falta de 

confiança, principalmente quando o adicto começa seu tratamento. Dificuldade esta 

de estimular a autonomia do usuário, para que ele saia de casa e faça coisas de um 

cotidiano normal e mantenha o controle sobre si mesmo, das medicações e que não 

tenha recaídas que atrapalhem seu tratamento (DIMENSTEIN, 2010). 



1Graduanda de enfermagem pela Faculdade FIBRA, walcienearaujo@hotmail.com 

2Enfermeira Mestre. Professora no curso de enfermagem da Faculdade FIBRA de Anápolis e do 
Centro Universitário do Planalto – UNIPLAN DF, profaleilaribeiro@gmail.com. 

 
 

 

5.2 CONFLITO FAMILIAR 

 
Um dos maiores conflitos familiares encontrados, foi o sentimento negativo ao 

risco de recaídas, a dificuldade de enfrentamento que os familiares têm de aceitar 

que os adictos saiam de casa, freqüentem festas e locais propícios ao consumo de 

substâncias químicas (SILVA; GUIMARÃES; SALLES, 2014). 

A partir do momento que o uso de drogas se torna conflitos desgastantes, as 

famílias muitas vezes se vêem na obrigação de monitorar cada passo do adicto para 

que ele não entre em contato com as tais substancias, e vêem os laços de confiança 

corrompidos o que gera muita insegurança e atritos (PAZ; COLOSSI, 2013). 

Ao contrario, uma família com distanciamento afetivo com dificuldade 
na comunicação e fronteiras pouco definidas pode favorecer tanto o uso de 
substancias como a permanência ativa da dependência (PAZ; COLOSSI, 
2013). 

Conforme Dimenstein (2010) “A situação de não poder atender as demandas 

de cuidado tem gerado um desconforto para os familiares, provocando um 

sentimento de culpa muito forte”. As famílias muitas vezes se sentem culpados por 

seus familiares se encontrarem na situação de dependência química, principalmente 

pai e mãe. Alegam que deveriam ter dado mais atenção, participado mais da vida do 

familiar, conhecer sua roda de amigos. O sentimento de culpa pode ser usado pelo 

dependente químico a continuar no vicio e confrontar a parentela. 

 

5.3. FAMÍLIA / FATOR DE PROTEÇÃO  

 

Como propõe Paz e Colossi (2013) “Se uma família acolhedora, com limites 

definidos, comunicação adequada, promotora de afeto e proteção se apresenta 

como fator de proteção ao uso de drogas”. E o exemplo real de quando uma família 

não quer expor que o familiar é dependente químico para a sociedade próxima 

saiba, passando assim a acobertar o vicio do parente.  

Resultados apontam para necessidade de uma família consciente, 
estruturada e preparada para desenvolvimento de habilidades de manejo 
frete aos comportamentos do usuário, desenvolvimento e consolidação de 
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laços afetivos mais significativos e de relações de confiança entre 
dependente e membros da família. Família pode deixar de ser caracterizada 
como fator de risco, passando a ser considerada a fator de proteção á 
recaída (SILVA; GUIMARÃES; SALLES, 2014). 

Por causa do sentimento de culpa que a família pode apresentar pela falta de 

atenção prestada ao dependente antes do vício, nota-se que em muitos casos os 

familiares não querem ser culpados pela falta de atenção, principalmente em fases 

de transição da família passando assim a acobertar o vício por mais tempo, evitando 

se expor para a sociedade e buscar tratamento adequado. Mas este sentimento 

pode se tornar desgastante e provocar conflitos internos até o ponto em que a 

família não resista há busca de um tratamento para restaurar um convívio 

harmonioso para a família (ORTH; MORÉ, 2009). 

Observou-se a predominância do sentimento de negação, vergonha, 
presença da mentira e da cumplicidade entre alguns membros, instaurando-
se assim um clima de segredo. A regra era não falar sobre a droga e negar 
o problema na família, como uma forma de proteger o membro adcito e a 
própria família (ORTH; MORÉ, 2009). 

Segundo Orth e Moré, (2009) “o mecanismo de negação desencadeado pelo 

encobertamento da atitude adicta dos familiares e do sistema social, pela distorção 

do significado da droga dentro e fora do contexto familiar, e o aspecto de 

minimização da conduta adicta”. E comum que as pessoas sintam vergonha de dizer 

que tem na família alguém que e usuário e que precisa de tratamento, e é, mais 

vergonhoso ainda para um usuário admitir que não tem mais controle da droga sob 

seu corpo, e que precisa de ajuda para se livrar desse vicio. E assim levados pela 

vergonha na busca por um tratamento em determinadas famílias pode se tornar 

muito difícil.  

 

5.4 SUPORTE FAMILIAR 

 
 

Para que uma família possa transmitir segurança e conforto ela deve ser 

tratada e orientada para que assim possa oferecer conforto ao adcito em procurar 

um tratamento. A família neste momento tem como função denunciar os engodos 
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familiares e as crises especificas de enfrentamento familiar, assim como formar 

alianças entre família/dependente/profissionais de saúde.  (PAZ; COLOSSI, 2013). 

Dificuldade da família em lidar com a problemática da dependência química 
pode ser minimizada por acompanhamento terapêutico especifico, dando-
lhes suporte emocional e promovendo o desenvolvimento de habilidades no 
manejo de enfrentamento de situações de risco à recaídas vivenciadas junto 
ao seu usuário de substancias psicoativas (SILVA; GUIMARÃES; SALLES, 
2014). 

 Família foi apontada como rede de suporte e, portanto, fator protetivo 
à recaída, em contraposição ao resultado anterior que cita a família como 
fator de risco, reforçando assim a ambigüidade desta durante o processo de 
tratamento (SILVA; GUIMARÃES; SALLES, 2014). 

Quando os parentes se envolvem no processo de tratamento, com 

disponibilidade e compromisso ele se torna mais fácil e mais rápido, tornando os 

dependentes mais determinados para uma melhora. Ao contrario quando há 

ausência da família os profissionais de saúde se tornam sobrecarregados, e pode-se 

demorar a se obter uma resposta a confiança e compromisso do adicto com o 

tratamento (DIMENSTEIN, 2010).  

 

5.5.IMPORTÃNCIA DA FAMÍLIA  

 
 

Segundo Pratta e Santos (2009) “A revisão da literatura aqui apresentada 

colocou em questão alguns temas importantes, os quais necessitam de maior 

atenção. Dentre estes, podem-se pontuar três: (a) o aumento do consumo de drogas 

tanto ilícita entre adolescentes; (b) o papel que a família exerce na constituição dos 

adolescentes; e (c) a importância da qualidade de vida familiar como forma de evitar 

o envolvimento de adolescentes com substâncias psicoativas” 

A participação dos parentes no tratamento e sem duvidas essencial para a 

recuperação do dependente químico. Segundo Schenker e Minayo (2009) “A família, 

uma das três fontes de socialização primaria, ao construir vínculos saudáveis, 

comunica normas sociais salutares para seus membros” ou seja a família e a base 

de um relacionamento saudável a fim de passar confiança para que o dependente 

se torne acolhido, facilitando assim a busca por ajuda. 

Através do convite dos profissionais de saúde para que os familiares 

participem do processo de tratamento tem levado essas famílias a terem mais 
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anseios e procurar integrar-se mais a esses projetos de tratamento e cuidado com 

os dependentes químicos (DIMENSTEIN, 2010). 

A familia deve ter um compromisso constante com os profissionais de saúde, 

assim como uma cumplicidade, para que estes profissionais possam cumprir com 

eficácia o processo de tratamento, seja ele por visitas domiciliares, internação ou 

outros convencionais. Com essa parceiria é possivel manter um rítimo de tratamento 

adequado e eficaz para todos os envolvidos (SANTOS; MARTIN, 2009). 

Por fim com e destacado por Orth e Moré (2009) “ E, finalmente, resultados 

do referido estudo e a pratia clinica confirmam a impossiblilidade de tratar somente o 

individuo adctico, sem incluir o sistema familiar no tratamento, de forma que todos os 

menbros da familia são, na realidade, vitimas de um jogo infindo, onde a presença 

da droga so iria perpetuar seus efeitos e consequências.” 

 

5.6 EDUCAÇÃO EM SAÚDE  
 
 

É necessário se trabalhar o conceito da síndrome de abstinência, e é 

importante se fixar que a dependência química e uma doença e deve ser tratada. 

Tudo isso com o foco em enfatizar para a família seu verdadeiro papel neste 

contexto, e promover mudança de pensamento e comportamento. Se trabalhar a 

auto estima da família e do adicto é essencial para que isso aconteça, promovendo 

assim a prevenção de recaídas (LARANJEIRA, 2009). 

A terapia familiar, passa a ser uma indicação permanente neste contexto. E 

necessário orientar a família quanto uma maneira de se encontrar uma melhor forma 

de diálogo entre a família e o usuário que possibilite a construção de um contexto 

saudável para o fortalecimento do tratamento (SCHENKER; MINAYO, 2009) 

O convivio entre os profissionais de saúde e os familiares é de destaque 

necessário, uma vez que o profissional deve oferecer a família do doente 

informações e o suporte necessario, par a contribuição da reinserção social 

(WAIDNAN, 2012). 

A partir de uma compreensão sistêmica do sintoma da drogatização, 
parece necessária uma mudança maior e mais profunda no funcionamento 
familiar, para sutentar um novo modelo relacional mais funcional e saudável, 
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capaz de minimizar a possibilidade de novos sintomas familiares (PAZ; 
COLOSSI, 2013). 

O processo de desistitucionalização tem alto impacto para 
familiares, pois, ao mesmo tempo que possibilita a convivênciae a 
manutenção, do vínculo, impõe a família a sobrecarga de cuidar do seu ente 
em periodos de manifestação aguda, ou dos com quadros crônicos com 
manifestações residuais da patologia (CAVALHERI, 2010). 

Segundo Santos e Martin (2009) “As relações familiares no contexto do 

alcoolismo são fundamentais para compreender o cotidiano do cuidador e o 

significado da doença”. Pois quando se convive com o dependente se nota a 

importância dos profissioanis de saúde no tratemnto a priorização de que ele seja 

contínuo. 

 

5.7 CONTRIBUIÇÃO DA ENFERMAGEM  

 
Os profissionais de saúde devem sempre estar treinados e capacitados para 

manter a família como aliados durante o tratamento. Os profissionais devem 

oferecer apoio constante, técnico e humanizado, pois uma família estruturada e 

consciente favorece e ajuda na reinserção do familiar tratado de volta a sociedade. 

Conforme Waidnan (2012) “Por tanto para que isso seja possível, e preciso o 

compromisso do enfermeiro, da família, do paciente e seu familiar, com vistas a 

romper com os saberes e práticas tradicionais da psiquiatria para uma atuação mais 

abrangente, de modo que o cuidado seja compreendido, em um modelo de 

assistência integral, que consiste também  os aspectos psicossociais e espirituais do 

indivíduo, familiar e comunidade.”  

E preciso ajudar as famílias em termos da estruturação da sua vida 
coidiana e convívio com seus familiares, orientá-las em termos de 
estratégias práticas e manejo da enfermidade, esclarecer sobre as 
propostas terapêuticas, compartilhar informações sobre diagnósticos, 
medicação, o que fazer em situação de crise, dentre outros aspectos 
(DIMENTEIN, 2010). 

 

É preciso orientar as famílias em termos de estratégias práticas e o manejo 

de sua contribuição para com o tratamento, esclarecer sobre pressupostos 

terapêuticos, compartilhando informações sobre o diagnóstico, medicações, e 

horários, o que fazer em situações de crise, e a importância de se manter sempre 
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calmo dando vazão para que o adicto possa confiar e expressar sua necessidade de 

melhorar (DIMENTEIN, 2010). 

Dar vazão aos desejos e anseios dos usuários e familiares, por meio da voz 
e escuta, permite-nos conhecer por dentro o sofrimento e entender o porque 
da nessecidade de estes estarem a frente do cuidado e da propria vida. 
Assim, o papel dos profissionais surge não como controlador dos usuários 
e/ou familiares, mais como cotransformadores de suas vidas, oela 
colaboração no processo de fortaleciemnto do poder  e da utonomia de 
cada sujeito (ALVES; OLIVEIRA; VASCONCELOS, 2013.). 

Sabemos que nem todas as famlias se engajam  e se 
responsabilizam pelo cuidado de seus menbros, o que dificulta e muito o 
processo de trabalho nesse campo, mais a maioria destes familiares esta 
implicada e participa, apenas não se sente preparada para cuidar, tem 
medo de não receber nenhum apoio ou capacitação dos serviços. É nesse 
sentido que chamamos atenção para a urgência em incorporar os familiares 
às propostas terapêuticas e de reabilitação de acordo com o paradgma 
psicossial, pois sem eles as possibilidade de êxito ficam reduzidas 
(DIMENTEIN, 2010). 

Pressupõe Dimentein (2010) “A primeira preocupação da equipe e que tais 

familiares tenham informações claras, atualizadas e consistentes sobre o resumo da 

política de saúde mental e da realidade dos serviços locais, como funcionam, e 

quais seus objetivos e sua equipe de cuidadores”. Pois em primeiro lugar a família 

deve entender que a dependência química e doença e que precisa de tratemnto e 

em seguida concientizar-se de quais são os tratemntos que podem ser oferecidos 

pelos determinados profissionais de saúde. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estudo considerou-se que além do consumo de substâncias, ser um 

problema de saúde publica, também independe os fatores raciais, culturais e 

socioeconômicos faz parte da realidade de grande parte das famílias 

 Os serviços especializados em tratar a dependência química, em sua maioria, 

não englobam a abordagem familiar como uma prática sistêmica, são apenas 

convidados a participar do tratamento e a aceitação do fato como doença, ajudando 

assim a se manter um convívio familiar mais amplo e saudável. 

 Mesmo já descrito pelos autores sobre o papel protetor das famílias, uma vez 

constada a dependência física é fundamental seu tratamento também. A família 

pode contribuir na prevenção ao uso de substâncias,, bem como na ressocialização 
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e acompanhamento do seu dependente. Há também relatos de que a família pode 

ser um fator de risco, principalmente se desestruturada. 

  É importante que a enfermagem compreenda a  ambivalência de 

sentimentos no contexto familiar, para que ao se deparar com sentimentos de raiva 

e amor, desejo de ajudar e sensação de impotência, poderá contribuir com o 

acolhimento dessas famílias, no acompanhamento e orientação para o cuidado dos 

seus entes queridos dependentes de substancias químicas. 
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