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 Quem somos nós?  

 

 Fatores de risco e proteção 

 

 Estratégias e cuidados para familiares 

 

 Algumas Considerações  

 

Tópicos a serem abordados 



Família 



Estrutura familiar 



 
 

Dependência Química em casa 

Por que na minha? 

 

Fatores de risco  

 

Fatores de proteção 

 

E eu? E agora? 
 

 



O que eu faço???  









Como enfrentar??? 



Fatores de Risco (FR) 
 

 Fatores que precedem e aumentam a probabilidade do 

uso de substâncias psicoativas. 

 

 

Fatores de Proteção (FP)  
 

 Fatores que protegem, previnem o início do uso ou à 

queda – diminuição e fim. 

Conhecimento e Aprendizagem 



Áreas / Domínios  

Familiar 

Amigos e 

sociedade  

Trabalho 

Comunidade 

Individual 



Fatores de Risco  

Presença de um membro ou mais usuário 

Presença de problemas psiquiátricos de um dos cuidadores 

Conflitos familiares 

Desorganização familiar 

Falta de suporte parental 

Educação autoritária associada a baixo zelo e afetividade 

 permissividade do uso 

Familiar 



Fatores de Risco 

Incapacidade de controle 

 envolvimento dos pais com a polícia 

 separação 

Perdas 

Doenças graves – internação e desamparo 

Baixo suporte escolar 

Prejuízo cognitivo dos pais 

Elevado envolvimento dos filhos nas questões do casal 

Familiar 



Fatores de Proteção 

Pai / mãe não dependente 

Percepção das necessidades da criança 

Ambiente harmônico, com diálogos 

Relação com a comunidade – suporte social 

Participação em centros comunitários, escolas, postos de 

saúde 

Religião 

Familiar 



Fatores de Proteção 

 Resiliência familiar 

 Definição de regras claras 

 Entendimento de que os pais compreendem os problemas 

dos filhos 

 Relação afetiva entre pais e filhos 

 monitoramento dos pais em relação às atividades dos 

filhos 

Familiar 



Vínculo e monitoramento: 

 

 

FR  falta de apoio; comportamento abusivo dos 

pais, conflitos, falhas na disciplina, monitoramento 

inadequado.  

FP  apoio, diálogo, afeto, normas e regras, 

supervisão dos pais e orientação na resolução de problemas. 

 

Apoio e monitoramento aumentam o vínculo e promovem a 

participação em atividades protetoras.  



Modelo dos Pais: 

 

 

FR - o uso de substâncias pelos pais: 

 

- a crença, pelos filhos, nos efeitos positivos das substâncias 

- permissividade para o uso 

- relacionamento frágil  

 

 **associados ao início precoce e conseqüente abuso 

 

 

Bom vínculo com pais usuários é FR. 



Situações Estressoras 

 

 

FR   conflitos pais X filhos; abuso sexual; 

separação/divórcio 

FP   apoio dos pais, monitoramento e vínculos 

familiares reduzem a probabilidade de eventos estressores 

e ajudam os adolescentes a interpretá-los  e enfrentá-los de 

maneira assertiva. 

 

 

 



Processo de Influência Mútua 

 

Quando pais descobrem o uso de substâncias por seus filhos, 

geralmente: 

 

      apoio;       autoritarismo;      controle;       independência.    

 

 o que estimula o comportamento de rebeldia dos filhos, em 

uma espiral mal adaptativa. 

 
FP  Pais devem focar os comportamentos iniciais 

dos filhos, para que não ocorra esta espiral. Diálogo, 

afeto, normas e regras claras. 



Adultos e jovens adultos 

Fatores de Risco 

 

Jovens que não casaram (ou divorciaram) tendem a 

consumir mais álcool e maconha. 

 

A escolha do parceiro normalmente é direcionada para 

aqueles com o mesmo comportamento de uso  

 

Indivíduos com parceiros que abusam de álcool e drogas 

têm maior probabilidade de também abusar 

 

A aceitação de um cônjuge aumenta o consumo de álcool e 

maconha pelo outro 



Familiares participantes do tratamento 

Podem influenciar na busca, na permanência e na conclusão do 

tratamento. 

 

Vínculo e modelo familiar: familiares tendem a ter influência 

positiva quando diminuem ou param seu próprio consumo. 

 

Influência negativa quando usam e impedem tentativas de 

abstinência ou redução do uso. 

 

Relações conjugais com altos índices de críticas, hostilidade e 

falta de vínculo aumentam a probabilidade de recaídas. 



  

E Nós??  

 



 

 características presentes: esgotamento físico e mental - 

pelas diversas tentativas frustradas de ajudar 

 

 sentimentos negativos como impotência, desmotivação, 

raiva, medo, culpa, desvalorização de si e do outro, 

angústia... 

 

 situação em si + sentirem-se sozinhos neste percurso   

 

 

intervenções que lhes dê alguma atenção contribuirão 

para reversão destes sintomas 

A DQ e a Família 



 implicação do familiar no tratamento auxilia o 

engajamento do paciente  - abstinência ou a redução do 

padrão de consumo 

 

 o suporte a família possibilita o acesso a esclarecimentos 

e orientações sobre a DQ e suas conseqüências – maior 

compreensão da patologia - resultando em uma participação 

mais ativa no tratamento 

 

 ter um espaço de diálogo “como se lhes precisasse ser 

permitido” para falar sobre suas angústias, queixas e 

inseguranças, a respeito da convivência com um dependente 
 

A DQ e a Família 



Estratégias e Cuidados  

para Familiares 

 

 Olhar para si mesmo e se perceber como ser humano 

 

 Buscar orientação e aconselhamento  

 

 Avaliação Psicológica e Psiquiátrica – quando necessário  

 

 Grupos de ajuda mútua 

 

 Cuidar da auto estima 
  



A busca de ajuda   

 Compreensão e direcionamento 

 

 

 Avaliação de T.Psiquiátricos 

 

 

  Sentimentos de culpa e       

 responsabilidade 

  

   Re - inserção a vida  



Grupos de Ajuda Mútua 



Algumas considerações 

 O ser humano precisa ser visto em sua individualidade 

 

Qualquer busca de ajuda é melhor que nenhum tratamento 

 

Ter um certo conhecimento da teoria e o que melhor funciona 

 

Buscar ajuda multiprofissional 

 

 Estar aberto à novas possibilidades de mudanças  



Quando tudo parece estar perdido... 

... eu preciso parar, refletir e sair em busca 

de alternativas que abram possibilidades de 

novos horizontes!  

Nada é fácil, mas tudo é possível quando nos 

permitimos seguir adiante! 



Edilaine Moraes 

edilaine.moraes@mecapsico.com.br 

www.mecapsico.com.br 

 

mailto:edilaine.moraes@mecapsico.com.br

