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RESUMO 

 

Buscou-se avaliar os fatores que de risco que podem levar o sujeito a desenvolver a relação 

de dependência com as substâncias psicoativas. Considera-se que o uso de substâncias sempre 

esteve presente na história da humanidade. Houve alterações no decorrer dos tempos a respeito da 

aceitabilidade e visibilidade das drogas. O estudo busca alarga a compreensão das possíveis 

motivações estabelecidas na relação que o sujeito desenvolve com a droga. Novas considerações e 

pesquisas vem sendo evidenciadas a essa demanda. No tocante, pretende-se com esse artigo 

elucidar a importância na família com seu acolhimento na temática proposta, assim como também, 

a importância de considerar a especificidade de cada ser. O estudo foi realizado por meio de uma 

pesquisa bibliográfica utilizou-se material literário coletado em livros e artigos. 
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 O uso de substâncias psicoativas esteve sempre na história da humanidade as pessoas 

estavam constantemente à procura de maneiras para alterar o estado de consciência por meio de 

substâncias que agissem no sistema nervoso central. O que varia no decorrer do tempo é a 

aceitabilidade e visibilidade das drogas, sendo que aquelas que se popularizam causam grandes 

prejuízos em várias esferas da sociedade. Segundo a OMS-V (2014), a característica essencial do 

transtorno por uso de substâncias constitui-se no conjunto de sintomas cognitivos, 

comportamentais e fisiológicos, manifestando uso recorrente independente dos problemas 

relacionados ao uso da substância. O Ministério da Saúde passou a considerar os problemas 

associados ao consumo de álcool e outras drogas um problema de saúde pública (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2003). 

Quanto aos tipos de uso a classificação de transtornos mentais e de comportamento da CID-

10 (OMS, 1993) subdivide em quantidades e periodicidade do consumo e os usuários se classificam 

como: experimentador, ocasional, habitual e dependente. Normalmente o uso de substâncias 

químicas começa com a experimentação o início do contato com a substância há o uso social e o 

ocasional quando o uso é frequente com quantidade modesta. O uso regular mais frequente e a 

regularidade podem evoluir ou não para a falta de controle. O uso situacional está associado um 

objetivo especifico, o uso compulsivo é quando há grandes quantidades em uma única ocasião. O 

estágio final é o de dependência, quando a pessoa está sujeita ao uso da droga mesmo depois de 

um período de abstinência. O efeito de qualquer substância psicoativa pode impactar no organismo 

de cada indivíduo de forma distinta. 

 

Existe um fator de maior importância, o que a droga vem a significar. Que espaços seus 

efeitos vêm preencher, que ausência de perspectivos ela vem suprir. Se isto não fosse 

importante criar-se-ia o mito de inevitabilidade. Qualquer um que experimentasse 

psicotrópicos entraria no ciclo de dependência. Não é assim! (MASUR, 1985, p.32).   

 

Em sintonia com esse aporte teórico entende-se que a singularidade de cada sujeito usuário 

deverá sempre ser avaliada e considerada, somos seres distintos com histórias construídas de forma 

individual, o uso da droga poderá ser um componente de apoio na vida do usuário, podendo ser o 

uso a fim de aliviar as vicissitudes da vida para trazer coragem a desenvolver algo na tentativa de 

suportar ou o uso no intuito de fuga da situação presenciada e vivida. Sendo assim o uso das 

substâncias psicotrópicas é vista pelo usuário como uma aposta de resolução de uma eminente 

questão atual, logo “identificar razões para viver é uma tarefa particularmente importante, [...] 

pacientes são confrontados com a criação de um estilo de vida inteiramente novo para si mesmo 

que é livre de substâncias” (WENZEL, BROWN E BECK, 2010, p.255). Assim, uma das 
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possibilidades de alívio da precariedade do viver é a dependência, o usuário passa a vê a droga 

como única via de sentir-se melhor, isola a droga como objeto único de viver e a usa como 

voluntário e ativo, não se percebe como aprisionado e passivo a ela. O norte do processo 

psicoterápico é proporcionar ao dependente a busca da liberdade, estabelecer uma nova relação 

com o futuro, ressignificar o seu estar no mundo e na ampliação de suas possibilidades de atuação 

existencial. Compreende-se que há um sentido próprio e singular a cada sujeito que faz uso de 

drogas, considera-se também que a ligação do sujeito com a droga não é uma única via isolada e 

sim uma relação composta de ligação que se alteram podendo se modificar no crescer do 

envolvimento. É necessário e essencial propelir uma conduta de aproximação com o sujeito usuário 

de drogas entendendo seu contexto, considerar os significados/sentido cultural e psíquico atribuído 

à droga pelo usuário (VELHO, 1999). 

 Percorrendo o âmbito da família, afirma-se que a mesma é parte fundamental no que diz 

respeito à identificação do abuso de álcool e, tal como facilitadora no processo de tratamento 

(PILON, 2010). Entende-se que uma família onde não se está claro os papéis de cada integrante 

que a compõe, pode-se, então, desencadear o caminho da dependência química através de um de 

seus representantes familiar. Quando isso acontece observa o usuário como estranho a família, 

passa a apresentar um problema, muitas vezes é acusado de romper com a estrutura familiar, sendo 

assim, a família pode se julgar como vítima nesse processo se isentar de suas responsabilidades e 

influência da condição desse sujeito. Por agir assim a família não contribui no engajamento do 

tratamento desse membro que estabeleceu vínculo de dependência com a substância, pode haver 

dificuldade da família em se reorganizar passando a funcionar como entrave ao processo de 

tratamento. De acordo com Saraiva (2000), a palavra de ordem do mundo globalizado é sedução, 

tendo o consumo como suporte e emblema característico. A relação dos pares se baseia numa teia 

de interesse e trocas, podendo-se afirmar que, na contemporaneidade, não se usa drogas, mas se 

consome drogas, o que denota a relevância do viés econômico do fenômeno. A luz dessa 

perspectiva, na contemporaneidade a drogadição enaltece a busca pelo consumo e a sociedade 

transita na fragilidade dos laços humanos, assim, a toxicomania revela sintomas da sociedade de 

consumo (MINAYO, 2003). 

 No tocante ao exposto acima se faz necessário elucidar a importância de se refletir a 

escassez das relações empáticas baseado em Cardoso (2004) o individualismo moderno, evolui 

para o narcisismo. Como consequência a imersão da contemporaneidade e suas características se 

tem a comunicação instantânea sem interação afetiva nas relações humanas existenciais, o ser 

humano pode estar se esvaziando de suas experiências sem o transitar dos pensamentos que 

poderiam ecoa como fonte de ligação ao aprendizado outrora presenciado quando posto em 

situações. Posto ao mundo e suas dinâmicas que sofre o incentivo ao consumo, em “engolir” sem 

haver o debruçar e o exercício de reverberar situações. “É como se estivéssemos privados de uma 
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faculdade que nos parecia segura e inalienável: a faculdade de intercambiar experiências” 

(BENJAMIN, 1985, p.198). Acrescenta Arendt (2001) diz que as relações modernas são violentas 

porque são relações de poder. Afirma que autoridade é construída pela pessoa com ação ao outro 

na relação de vínculo; autoridade é uma conquista, e na nossa época há uma crise de autoridade. 

Sempre podemos iniciar, através das palavras e ações novas formas mais humana de convivência. 

Por ser um fenômeno complexo, envolve várias esferas na vida, se tem múltiplos fatores que levam 

o desencadear pela dependência química. Logo não se tem uma única explicação que englobe todos 

os parâmetros do problema. Compreende-se assim o sujeito em todos os aspectos, com necessidade 

de propelir um olhar em toda a sua completude e complexidade, sendo eles genéticos, social, 

cultural, biológico, as condições de acesso modo de uso e as características químicas, como 

também os efeitos fisiológicos e o potencial de dependência (SECRETARIA NACIONAL DE 

POLÍTICAS SOBRE DROGAS, 2016).  

 O ser humano é diferente dos outros seres, porque somete ele, possui uma consciência, que 

o permite deslocar-se de si mesmo e colocar-se diante de possibilidades, que podem ou não serem 

concretizadas, afirma Feijo (2000) que o homem é considerado como um ser-no-mundo, a 

experiência de ser lançado no mundo causa como resultado um sentimento chamado angústia. A 

modernidade, a cultura do descartável, o modismo e as ondas tecnológicas, possuem elementos 

que conduzem o ser humano a se encontrar e vivenciar a angústia. Observa-se que existem fatores 

de risco que viabilizam a exposição do sujeito a possibilidade de construir um  comportamento que 

oferte ao abuso ou uso de drogas tornando-se assim vulneráveis a situação; na busca desenfreada 

pela satisfação integral dessa sensação desalojadora da falta que se depara o sujeito na trajetória 

existencial interior e pessoal. 

 

  

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 31.12.2017 

 

Ester Monteiro Do Nascimento 5 facebook.com/psicologia.pt   
 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARENDT, H. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001.  

 

BENJAMIN, W. Brinquedos e brincadeira: observações sobre uma obra monumental. In: 

Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1985. 

 

CARDOSO, L. M. Da experiência do escutar dizer do psicólogo na narrativa daqueles 

que dela partilham a um sentido clínico atual apontado. Dissertação de Mestrado, Universidade 

Católica de Pernambuco, Recife, 2004. 

 

FEIJOO, A. M. A angústia: das reflexões de Kierkegaard e Heidegger á psicoterapia. São 

Paulo: Casa do Psicólogo, 2000. 

 

MASSUR,J.O que é toxicomania.São Paulo: Brasiliense S.A,1985. 

 

MINAYO,M.C. Sobre a toxicomania da sociedade.In M.Batista,M.Cruz 

,&R.Matias(org).Drogas e pós-modernidade:faces de um tema proscrito.Rio de 

Janeiro:UERJ,2003. 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE . A política do ministério da saúde para atenção integral a 

usuários de álcool e outras drogas.Brasília:Ministério da Sáude .Série B.textos básicos de saúde, 

2003. 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Classificação de transtornos mentais e de 

comportamento da CID-10. Porto Alegre: Editora Artes Medicas Sul, 1993. 

 

PILON,Sandra;et al.Perfil dos idosos atendidos em centro de atenção psicossocial:álcool 

e outras drogas .ESC.Anna Nery,Rio de Janeiro ,vol.14,2010. 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 31.12.2017 

 

Ester Monteiro Do Nascimento 6 facebook.com/psicologia.pt   
 

 

SARAIVA,J.E.M.Do individualismo moderno ao narcisismo contemporâneo:a produção da 

subjetividade na cultura do consumo In Souza(org).Subjetividade em questão:a infância como 

crítica da cultura.Rio de Janeiro,2000. 

 

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS,O uso de substâncias 

psicoativas no Brasil.Modulo1.9.ed.Brasília,2016. 

 

VELHO,G. a dimensão cultural e política dos mundos das dorgas. In.INEM,C.L.& AC 

SELRAD,G.(org).Drogas: uma visão contemporânea : 

 

WENZEL,A;BROWN,G;BECK,A.Terapia Cognitivo-comportamental para pacientes 

suicidas.Porto Alegre :Artemed,2010. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt

