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A família é o fator mais importante no processo  de desenvolvimento dos seus entes 

queridos. Com ela temos os primeiros contatos emocionais, afetivos e de comunicação 

e a partir dela, temos nossas primeiras relações sociais. O contexto familiar é 

considerado como um dos grandes fatores de risco ou proteção no envolvimento dos 

seus membros com o mundo das drogas (ZACHARIAS ET AL., 2011).

A família é o fator mais importante no processo de

desenvolvimento dos seus entes queridos. Com ela temos os

primeiros contatos emocionais, afetivos e de comunicação e a partir

dela, temos nossas primeiras relações sociais. O contexto familiar é

considerado como um dos grandes fatores de risco ou proteção no

envolvimento dos seus membros com o mundo das drogas

(ZACHARIAS ET AL., 2011)



A família é o fator mais importante no processo  de desenvolvimento dos seus entes 

queridos. Com ela temos os primeiros contatos emocionais, afetivos e de comunicação 

e a partir dela, temos nossas primeiras relações sociais. O contexto familiar é 

considerado como um dos grandes fatores de risco ou proteção no envolvimento dos 

seus membros com o mundo das drogas (ZACHARIAS ET AL., 2011).

Uma vez que a família é tida como o primeiro grupo social do ser

humano, no qual seus membros projetam seus impulsos, fantasias,

e é nesse grupo em que se podem encontrar tanto fatores

relacionados à patologia quanto protetores da saúde psíquica de

seus membros.



O ambiente familiar apresenta vários 

elementos que podem atuar como um fator 

facilitador ao uso de álcool, maconha e 

outras substâncias psicoativas:

- a deficiência de suporte dos pais;

- a cultura familiar;

- o uso de drogas por algum familiar próximo;

- a presença de conflitos familiares;

- a desinformação e desconhecimento 

familiar sobre o uso e abuso das drogas. 

(SELEGHIM; OLIVEIRA, 2013).
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Hoje as famílias são uma grande fonte de ajuda no tratamento da

dependência, pois se considera a família como um sistema que

necessita de orientação e acompanhamento para que o resultado

do tratamento seja mais eficiente. (CARDIM; LOURENÇO, s.d)



Atualmente existem locais de tratamento da dependência química

que atendem o usuário e a família (CAPS ad). No entanto, sem a

presença do dependente de drogas não ocorre o tratamento dos

seus familiares.

Diversos estudos mostram, em sua maioria, que o uso indevido ou

abusivo de drogas se dá , geralmente, na adolescência, sendo esses

comportamentos multideterminados, incluindo-se aí, vivências de

situações de risco tais como delinquência, precocidade nas

atividades sexuais e abandono de estudos, entre outros.



Alguns pais relatam que durante o processo de educar os filhos, há

grande insegurança e dificuldade, pois há necessidade de fatores

como tempo, companhia, paciência, amor, diálogo contínuo, já que

os pais passam maior tempo em seus locais de trabalho.

Segundo Canavez, Alves e Canavez (2010), os fatores de risco que

mais se destacam no momento que o adolescente decide buscar o

“mundo das drogas” é a curiosidade por algo desconhecido

juntamente com a falta de informação sobre as drogas que quase

sempre provenientes de pessoas próximas e confiáveis para o

adolescente.



Os fatores de risco que mais se destacam neste momento estão 

ligados :

- à mudança no afeto dos seus familiares;

- à vitimização por violência doméstica;

- à personalidade depressiva;

- à baixa auto-estima.

As maiores causas da dependência as drogas na adolescência:

- facilidade de encontrar as substâncias por falta de fiscalização;

- o uso de drogas por familiares;

- os conflitos;

- o comportamento problemático (agressivo, alienado, rebelde);

- o baixo aproveitamento escolar .



Vamos destacar alguns pontos importantes:

1 - Dependência química causa grande impacto e sofrimento a

todos os membros da família;

2 - Abordagem direcionada a este grupo irá possibilitar melhor

qualidade de vida aos demais membros;

3 – Família pode servir como estímulo para o consumo de drogas

ou desencadeadores de recaídas;

4 – Estudar e refletir sobre este assunto pode promover mudanças

positivas de padrões familiares;

5 - A Terapia Familiar tem evidenciado a efetividade no

engajamento e na permanência dos usuários e de seus familiares

no tratamento.

(CORDEIRO; FIGLIE; LARANJEIRA, 2007, p.210).



Existem diversos trabalhos de pesquisas nesta área, e é unânime

afirmar que, com o tratamento da família seria possível identificar

as dificuldades e limitações que ocorreram no processo de formação

e educação do indivíduo com a problemática das drogas.

Percebe-se que quando ocorre uma situação imprevista, como

algum problema no sistema familiar, provavelmente isso irá atingir

todos os membros da família.

(SILVA; SILVA; MEDINA, 2012, p.89).



Na dependência química muitas vezes as famílias encontram

dificuldades em manter esta conexão, podendo ser causada em

função das situações estressantes que surgem ao longo da

convivência e a falta de conexão entre seus membros.



Orientação aos pais e filhos

A adolescência é a faixa etária de maior vulnerabilidade para

experimentação e uso abusivo de substâncias psicoativas.

A vulnerabilidade dos adolescentes está relacionada a diversos

fatores:

- onipotência;

- busca de novas experiências;

- aceitação pelo grupo;

- conflitos psicossociais e existenciais;

- aspectos relacionados à família

(estrutura e apoio).





Principais fatores que protegem o adolescente do uso de 

drogas:

- Qualidade dos vínculos familiares;

- Estabelecimento de regras e limites claros;

- Expressões de afeto, apoio e compreensão;

- Monitoramento e supervisão; 

- Comunicação;

- Sensibilidade para os sentimentos dos filhos;

- Envolvimento positivo.



Principais fatores familiares de risco ao uso e abuso de

substâncias psicoativas:

- Relações afetivas precárias;

- Intromissão;

- Falta de nitidez de fronteiras;

- Falta de conexão entre seus membros;

- Ausência de regras e normas claras;

- Dificuldade para exercer limites;

- Situações de conflitos permanentes;

- Dificuldades de comunicação;

- Falta de apoio e de orientação;

- Controle através da culpa ou da autoridade;

- Falta de qualidade das relações familiares.



A família pode atuar no sentido de proteção à criança ou ao

adolescente antes mesmo que ele tenha um primeiro contato com

as drogas, sendo um fator preventivo ao uso de substâncias

psicoativas.



- Auxiliar a família para que ela assuma a posição de apoiar o 

dependente em sua recuperação; 

- Trabalhar com seus membros o conceito de codependência e de 

identificar comportamentos que podem reforçar o comportamento 

aditivo;  

- Ajudar a vencerem a crise com base na construção da autoestima, 

segurança e autonomia. 

(FIGLIE, 2004 / SILVA; SILVA; MEDINA, 2012)

Codependente



Impacto na vida dos familiares

Filhos

- Fator hereditário;

- Baixa auto-estima;

- Estresse;

- Sentimentos de insegurança;

- Comportamentos de agressividade;

- Conflitos e dificuldades no relacionamento familiar.

(FIGLIE; et al, 2009)



Impacto na vida dos familiares

Esposas de maridos dependentes de álcool apresentam sofrimento,

sentimentos de solidão, frustrações e tristezas em virtude da

deficiência no exercício do papel de pai e esposo.

Além disso, contribuem prejudicando a qualidade da relação

conjugal, com enfraquecimento do vínculo conjugal mediante o

decorrer do tempo de exposição à doença .



Características presentes na família de Dependentes

Químicos (Estágios do Familiar):

- Negação

- Extrema preocupação

- Desorganização

- Exaustão Emocional

Essas fases definem um padrão de evolução do impacto que as

drogas causam, mas não se pode afirmar que o processo será o

mesmo para todas as famílias.

(FIGLIE, 2004)



Importância da família

- A disponibilidade dos membros é fator relevante para um bom 

encaminhamento;

- E quanto maior é o número de familiares participantes do grupo 

de terapia multifamiliar, melhor é a adesão do usuário; 

- A avaliação familiar pode ser um auxílio no planejamento do 

tratamento, fornecendo dados que colaboram com o diagnóstico do 

dependente químico; 

- Também funcionando como indicador do tipo de intervenção 

adequada para a família e para o dependente. 

(FIGLIE, 2004 / SEADI E OLIVEIRA, 2009 / CORDIOLI, 2008)



Aspectos importantes de serem trabalhados:

- Evitar falar o tempo todo sobre drogas, mantendo um diálogo 

saudável sobre outros aspectos da vida; 

- Estimular a capacidade de sair e se divertir, sem sentir culpa por 

ter momentos agradáveis; 

- Buscar aprender a estar apto para ouvir;

- Buscar trabalhar a sensação de que nada pode ser feito em 

determinadas situações. 



Resultado deste suporte:

- Os membros da família podem se sentir menos preocupados e 

ansiosos;

- Podem visualizar atividades, ou situações positivas, 

reestruturadoras de sua saúde mental;  

- Tornam-se mais envolvidos, conscientes de suas reações, 

comportamentos, frustrações, assim podendo evitá-las. 

(FIGLIE; et al, s.d / FIGLIE, 2004)



Tratamento Familiar

O tratamento familiar oferece o necessário suporte aos pacientes. 

As formas de abordagem incluem desde o atendimento individual a 

cada familiar até os chamados megagrupos. Durante a fase de 

avaliação, os familiares manifestam sua própria ansiedade e não 

dispõem de tranquilidade bastante para propor soluções que 

tenham real viabilidade.

Sugestões de tratamento:

- Palestras (com finalidade pedagógica)

- Grupos  familiares (Programa Familiar conduzido por um 

Terapeuta) 

- Grupos de mútua-ajuda      (NAR-ANON / AL-ANON)

E quando necessário,  o familiar pode e deve procurar  tratamento 

psiquiátrico.                   (JABER, JORGE; ANDRÉ, CHARLES, 2002 , p.150)



Contribuições da abordagem familiar:

- Previne recaídas;

- Modificação nas atitudes;

- Adesão do paciente;

- Manutenção do engajamento no tratamento; 

- Proporciona a criação de ações;

- A família percebe a necessidade de apoio afetivo, auto-ajuda, 

paciência e compreensão;  

- Redução do impacto da dependência e seus danos (psicológicos 

ou físicos); 

- É mais efetiva que a terapia individual. 

(CASTANON; LUIS, 2008 / CORDEIRO; FIGLIE; LARANJEIRA, 2007,/ FIGLIE; ET)





Considerações Finais   

A organização familiar é um aspecto importante no prognóstico do 

quadro de dependência química. 

- A abordagem com foco na família deve ser fundamental em 

programas bem sucedidos.  

- Porém alguns serviços existentes que oferecem grupos de 

orientação, não levam em consideração a necessidade de investigar, 

aprofundar ainda mais o detalhamento do funcionamento familiar e 

o impacto na vida dos pacientes.
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