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Cocaína e Crack

1 IntervençÕes psICossoCIaIs
As intervenções psicossociais tornam-se mais efetivas a partir da fase em que o usuário toma consciência do seu comportamento-problema
e o envolvimento da
família é mais ativo no
processo de tratamento. Nessa perspectiva, a
aceitação do problema
Fonte: www.alessiogori.it
e a mobilização interna, a disposição do indivíduo de iniciar um trabalho psicoterapêutico e/
ou terapêutico é crucial. A participação em grupos
de ajuda mútua para auxiliar na manutenção da
abstinência e na formulação de um projeto de mudança de vida em longo prazo também é decisivo
no processo terapêutico.
A escolha pela psicoterapia individual é uma modalidade de assistência de cuidados integrados
em que o profissional da Psicologia orientará o paciente ao longo do processo de tratamento a lidar
melhor com as situações de risco, que poderão ocasionar lapsos e recaídas, abordará a necessidade de
recursos terapêuticos adicionais (como convocar a
família, discutir a necessidade de internação, uso
de medicamentos, etc.), assim como trabalhará integrado com os demais profissionais e adequará os
recursos disponíveis às necessidades do paciente.
Do ponto de vista das
intervenções
individuais, são várias as
técnicas e abordagens
teóricas que possuem
credibilidade clínica na
assistência a esse público específico. Na prátiFonte: clinicacognitiva.com.br
ca, é importante que o
profissional seja versado em pelo menos uma das modalidades em que
há evidências de resultados no tratamento para a
dependência química (KNAPP et al., 2007). Dentre
estas modalidades estão as de prevenção de re-
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caída, terapia cognitivo-comportamental propriamente dita, entrevista motivacional e manejo de
contingência (HENDERSHOT et al., 2011; ZANELATTO, 2011a; SALES; FIGLIE, 2011; MIGUEL, 2011).
1.1 Intervenção familiar
Minuchin (1990) define família como um completo sistema de organizações constituído por crenças e práticas
e valores influenciado pelas
transformações da sociedade em busca de uma melhor
Fonte: armoniayespiritualidad.
adaptação dos indivíduos e
blogspot.com.br
manutenção do grupo. Para
Stanhope (1999, p.503), a família representa:
[...] uma unidade que desenvolve um sistema de
valores, crenças e atitudes face à saúde e doença que são expressas e demonstradas através
dos comportamentos de saúde-doença dos seus
membros (estado de saúde da família).
Ao se definir família, devem-se levar em conta os
vários papéis sociais assumidos por seus membros,
afetos, tensões, conflitos no ambiente e que, simultaneamente, contribuem para a dinâmica e constante transformação, podendo cumprir seu papel
social de gerador e transmissor de crenças, valores
e tradições culturais (ORTH;MORÉ, 2004).
A família representa uma das condições básicas
para a existência da sociedade e constituição das
relações sociais. É por
meio da vida em família que se aprende
a ser individuo social,
cria-se laços emocionais, compartilha-se
histórias e experiências subjetivas. Nessa
dinâmica relacional,
os membros familiares convivem com os

desafios constantes das mudanças próprias das
transições presentes no ciclo vital da família (MINUCHIN, 1999).
A família é o primeiro e principal sistema afetado
quando um dos membros familiares passa a fazer
uso de drogas lícitas e/ou ilícitas, e tal comportamento acarreta consequências para a saúde de
todos os envolvidos e a fragilização da relação dos
mesmos (ORTH; MORÉ, 2004).
Um aspecto relevante é a compreensão da família
como fator de risco e/ou de proteção frente à problemática quanto ao uso e abuso de drogas. Nessas
situações, a família assume o papel de cuidadora e
resgata as possibilidades de saúde para seus membros,oferecendo um contexto para transformações
ou resoluções de problemas (PAYÁ; FIGLIE, 2010).
Quando o contexto familiar aparece como cenário
importante para tal problemática, os fatores de risco podem estar associados a conflitos nas relações
afetivas entre seus membros, situações de violência
física de pais diante de seus filhos, dentre outros.
Dessa forma, é de grande relevância pensar-se na
importância da família do dependente e do papel
fundamental que ela exerce no processo de recuperação da pessoa que faz uso de substâncias psicoativas.
No processo de adoecimento do dependente químico, sabe-se que um dos aspectos que desencadeia o uso de drogas e as possíveis recaídas tem
relação com a inabilidade da família em lidar com
o comportamento de seu familiar dependente, o
que reforça a necessidade de ser acolhida e acompanhada por profissionais da saúde (ORTH; MORÉ,
2004). Dentre os aspectos psicossociais mais identificados, destacam-se: angústia, conflitos, dúvidas,
medos e outros sentimentos, o que reforça a importância de um espaço terapêutico para um melhor enfrentamento.
O uso e abuso de substâncias psicoativas dificulta
o estabelecimento e a manutenção dos laços afetivos no âmbito dos relacionamentos interpessoais e
sociais afetando a realização de atividades de vida
diária (AZEVEDO; MIRANDA, 2010). Tais situações
conflitantes possibilitam a externalização de sentimentos paradoxais nos familiares e causam-lhes
marcas físicas, sociais, morais, legais e psicológicas

intensas.
A família sofre o impacto que o uso de drogas causa
em um de seus membros, conforme ele reage durante o processo de uso. Segundo Schenker; Minayo (2004), a família passa por quatro estágios sob a
influência das drogas que, devido à singularidade e
subjetividade de cada uma, podem não apresentar
o mesmo comportamento diante dos estágios que
são descritos a seguir:
ESTÁGIO 1
No 1º estágio, normalmente observa-se o predomínio do mecanismo de defesa da negação. A família e o usuário vivenciam situações de tensão
e conflitos, porém não verbalizam os seus sentimentos e pensamentos em relação a tal problemática.
ESTÁGIO 2
Durante o 2º estágio, a família desperta para o
problema, preocupa-se com a questão, tenta
controlar o uso da droga. Nesse momento, evita abordar o assunto e mantém a ilusão de que
as drogas não são as causadoras dos problemas
familiares.
ESTÁGIO 3
No 3º estágio, os membros familiares assumem
papéis rígidos, previsíveis e realizam uma inversão de papéis. As famílias assumem responsabilidades de atos que não são seus, impedindo que
o dependente químico perceba os problemas
advindos do consumo de substâncias psicoativas.
ESTÁGIO 4
Finalmente, o 4º estágio é caracterizado pelo
desgaste emocional dos familiares e podem surgir alterações comportamentais entre os seus
integrantes. A situação pode ficar insustentável
e o distanciamento entre os membros pode ser
um fato, o que levará a uma desestruturação familiar.
A literatura refere que os sentimentos mais comuns
aflorados no seio da família, diante do usuário de
substâncias psicoativas ou de situações vivenciadas, são: raiva, vergonha, humilhação, ressentimento, impaciência, sofrimento emocional, impotência,
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medo do futuro, solidão diante do resto da sociedade (SCHENKER; MINAYO, 2004). Os familiares também percebem a importância dos limites para o
membro dependente.
Os autores supracitados relatam ainda que o grupo
familiar aponta o descrédito diante das promessas
de abstenção das drogas expostas pelo dependente e sentem-se culpadas e envergonhadas pelo estado em que o paciente se encontra. Tais sentimentos podem aparecer devido à demora do familiar
em identificar e/ou admitir o problema, o que retarda a procura de ajuda externa e profissional, o que
colabora para agravar o desfecho do caso.
Outro fator importante está relacionado aos problemas econômicos que surgem derivados de gastos efetuados pelo dependente químico, tais como
dívidas em bares, alto gasto com tratamento médico, falência de empresas pertencentes à pessoa
doente ou da família (SANTOS; MARTIN, 2009). Outros problemas vivenciados pela família envolve
ram agressões físicas, psicológicas ou morais, divórcios entre pares e roubos, tanto no contexto familiar como em outros (REINALDO; PILLON, 2008).
Os problemas ocasionados devido ao abuso de drogas, ilícitas
ou lícitas, afetam o
cotidiano da família,
possibilitando o surgimento de diversos sintomas, sentimentos e
Fonte: pixabay.com
atitudes, característicos da chamada codependência, tais como: medo,
desconfiança, culpa, excesso de cuidado/controle
para com o outro, descuido para consigo, mudanças no estilo de vida, sobrecarga física e emocional, baixa autoestima, sentimentos de impotência,
fracasso, sensação de vazio, o que demonstra a
necessidade de suporte terapêutico à família (MORAES et al., 2009).
O termo codependência pode ser
entendido como a dependência
emocional de uma mãe com seus filhos e/ou filhas, da esposa em relação
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ao esposo, de filhos/filhas com seus pais ou irmãos,
que assumem uma atitude de cuidador/cuidadora
obsessivo (a) com o (a) outro (a), preocupam-se e
tentam controlar excessivamente o comportamento do outro, levando-o a esquecer-se de si próprio
(MORAES et al., 2009).
No que tange às intervenções
mais utilizadas no trabalho
com familiares de usuários de
substâncias psicoativas, aquelas que têm como base a visão
sistêmica, a teoria cognitivocomportamental e os grupos de autoajuda são
mais prevalentes.
Segundo Negrão; Alvarenga; Andrade (2008), as
intervenções
familiares
levam a resultados positivos, tanto para os usuários
de substâncias psicoativas
Fonte: pixabay.com
quanto para os membros
da família. Estudos recentes têm mostrado que intervenções na família e/ou rede social melhoram
os resultados se comparados a intervenções individuais e apontam que os tratamentos envolvendo parceiros ou outro membro da família são mais
efetivos que os métodos focados no indivíduo. A
equipe de saúde deve fornecer informação à família sobre o modelo de tratamento e as etapas envolvidas no processo de mudança de comportamento
visando à manutenção da abstinência.
É muito frequente que as famílias, marcadamente
mães e esposas, estejam exaustas e carregadas de
culpa com relação a suas condutas diante do dependente de cocaína. Como regra geral, a família
deve ser orientada a responsabilizar o paciente e
evitar protegê-lo dos problemas causados pela sua
adicção. Uma situação frequente é ver o quanto,
nas melhores intenções de amor e cuidado, os familiares incorporaram posturas e comportamentos
que minimizam o impacto do uso decorrente da
cocaína para o adicto. Tal como o paciente, a família pode se beneficiar de grupos de ajuda mútua e
a participação deve ser encorajada principalmente
quando o paciente não reconhece o seu problema

e se recusa a agir ou desqualifica toda iniciativa por
parte de familiares ou amigos de ajudá-lo.
A participação em grupos de ajuda mútua pode ser
associada à psicoterapia individual, na medida em
que contribuem na recuperação de uma parcela im-

portante dos dependentes químicos na nossa sociedade. Os pacientes devem ser encorajados a frequentar suas reuniões como mais uma instância reforçadora da mudança de estilo de vida necessária para a
manutenção da sobriedade (WEISS et de al., 2005).
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