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Por que um 
livro Sobre 
dePendência 
química?

o uso abusivo de drogas não mais deve 
ser considerado um fenômeno marginal, isolado 
ou restrito a grupos específicos da sociedade. 
Estatísticas de fontes especializadas, como a  
OMS – Organização Mundial da Saúde, dentre 
outras, indicam crescimento do consumo de 
substâncias psicoativas em todo mundo e, 
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particularmente nos centros urbanos, atingindo 
cerca de 10% das populações, independentemente 
de idade, sexo, nível de instrução e poder aquisitivo.

Trata-se, portanto, de uma questão que envolve 
sobremaneira o bem-estar social e particularmente 
a saúde pública e, cuja gravidade pôde ser 
medida em recente pesquisa do Ibope que 
continua apontando as questões que envolvem 
o uso abusivo e a disseminação das substâncias 
psicoativas como uma das maiores preocupações 
do povo brasileiro.

Nossa experiência profissional confirma tanto 
o crescimento no consumo de drogas quanto a 
diversificação do perfil dos usuários. As pessoas 
que hoje procuram orientação sobre drogas 
pertencem aos mais diferentes grupos étnicos, 
culturais e socioeconômicos. São universitários, 
estudantes de segundo grau, educadores, diretores 
de empresas, profissionais de saúde e RH e donas 
de casa. Com eles, temos aprendido a enfrentar 
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essa síndrome insidiosa, que provoca danos físicos 
em seu portador e sofrimento emocional aos seus 
familiares e amigos.

Observando experiências de outros países e, 
principalmente, analisando o comportamento 
de milhares de pacientes, observamos que 
táticas de amedrontamento, não apenas são 
ineficazes, como comprometem a credibilidade do 
tratamento. Tratar dependência química é possível, 
sim! Avanços terapêuticos na área asseguram bons 
índices de recuperação. Mas prevenir está na base 
do sucesso do combate à doença.

A experiência em lidar com dependentes no setor 
de tratamento e na implantação de programas 
preventivos fez crescer a convicção de que apenas 
uma orientação franca, baseada em fatos – não 
em ameaças e mistificações – sobre a síndrome 
e seus efeitos, pode contribuir para um melhor 
equacionamento sobre uso, abuso e dependência 
de substâncias psicoativas. Não se faz prevenção 
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somente com informação, é verdade. Mas 
não se faz prevenção sem informação – clara, 
correta, fundamentada.

Conscientizar, elevar o nível de conhecimento 
e mobilizar para uma mudança de valores e 
atitudes são ações relevantes em qualquer esforço 
preventivo. É a esta tarefa que pretendemos 
nos dedicar na publicação, em volumes, deste 
livro. Nossa principal expectativa é de que as 
informações aqui apresentadas possam ser 
úteis aos seus destinatários preferenciais – pais, 
educadores, agentes comunitários, profissionais 
de saúde, e todos aqueles que desejam conhecer 
melhor a síndrome da dependência química.

Maria Heloisa Bernardo
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a dePendência 
química –  
conHecendo a 
doenÇa

TrêS eScolaS de PenSamenTo TenTam exPlicar a 
dePendência química

Muitos estudos e pesquisas no campo das 
compulsões têm sido desenvolvidos nas 4 últimas 
décadas, iluminando a compreensão da natureza 
da dependência química. Este conhecimento vem 
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gerando várias teorias sobre dependência química, 
o que torna muitas vezes difícil a sua compreensão 
e a fusão delas.

Apesar disso, torna-se imprescindível este 
esforço, pois ele orientará sobre as políticas 
globais de prevenção, assim como a metodologia 
e as estratégias de tratamento neste campo. 
Tradicionalmente, destacam-se três grandes 
escolas de pensamento sobre a natureza da 
dependência química.

o modelo acadêmico – Este modelo explica que a 
dependência química é causada pela adaptação 
do corpo aos efeitos tóxicos das drogas em 
nível bioquímico e celular. A ideia principal deste 
conceito é a de que determinada quantidade 
de droga, em determinado período de tempo, 
levará a mudanças nas células corporais e 
cerebrais resultando na dependência.
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Quatro mudanças caracterizam este processo:

A primeira, conhecida como tolerância, 
ocorre à medida que o organismo passa a 
necessitar cada vez mais de doses maiores para 
experimentar os mesmos efeitos prazerosos das 
doses iniciais.

Na segunda mudança, o corpo “necessita” das 
drogas para manter o equilíbrio.

A terceira é a síndrome de abstinência, que 
se manifesta com a parada abrupta do uso 
da substância psicoativa, gerando profundo 
desconforto físico e emocional, com forte anseio 
pela droga.

A quarta mudança, dentro deste modelo, é 
conhecida como dependência psíquica. Resulta 
da influência direta das drogas na química 
cerebral, condicionando o usuário aos efeitos 
prazerosos proporcionados pelas substâncias.
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o modelo de doenÇa – Este modelo afirma que a 
dependência química é uma doença primária, 
progressiva, crônica e potencialmente fatal. 
Preconiza que sua causa é consequência 
de deficiências orgânicas e genéticas que 
alteram o metabolismo, a química cerebral 
e o funcionamento dos neurotransmissores. 
Destaca também que a doença é deflagrada 
pela experimentação das drogas por um 
organismo suscetível num ambiente favorável 
ao abuso de drogas. A pessoa suscetível 
experimenta compulsão, perda de controle 
e continuidade do uso a despeito das 
consequências negativas físicas, emocionais, 
sociais e espirituais.

o modelo Social – Muitos estudos sociológicos 
indicam que a pressão de grupos, o estresse 
físico/emocional e outros fatores ambientais 
levam os indivíduos a buscar, usar e manter 
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contínua dependência de drogas. Neste 
modo, existem cinco níveis considerados da 
experimentação à dependência. São eles:

• Uso experimental;

• Uso recreativo;

• Uso habitual;

• Abuso de drogas;

• Dependência, onde a principal característica é 
a perda de controle do uso dos químicos.

A explicação mais atual para a dependência 
química encontra-se na CID – Classificação 
Internacional das Doenças. Suas descrições 
clínicas e diretrizes diagnósticas abordam a 
dependência de forma global, apresentando 
o conceito ‘síndrome de dependência’ como 
um conjunto de fenômenos fisiológicos, 
comportamentais e cognitivos, no qual o uso de 
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uma substância, ou uma classe de substâncias, 
alcança uma prioridade muito maior para 
um determinado indivíduo do que outros 
comportamentos que antes tinham muito valor.

comPreendendo a dePendência química

Drogas alteradoras do humor produzem 
modificações no cérebro que alteram o seu 
funcionamento. O cérebro é composto de milhões 
de células que se comunicam umas com as outras 
e com o resto do corpo, enviando e recebendo 
mensagens químicas. Estas células cerebrais 
contêm mensageiros químicos, chamados 
neurotransmissores, que são lançados milhares de 
vezes a cada segundo, e depois voltam às células 
cerebrais das quais foram descarregados, onde 
serão ainda usados novamente para levar outras 
mensagens. Cada célula cerebral tem um balanço 
específico que varia de pessoa para pessoa.  
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O balanço de neurotransmissores de cada 
indivíduo fornece a base química para a sua 
personalidade, habilidades e capacidade de 
superar dificuldades físicas e psicológicas. 
Somente quando o balanço é mantido, podemos 
nos lembrar, concentrar-nos, aprender, coordenar e 
competir plenamente.

Uma vez alterada a função do cérebro, a pessoa 
experimenta mudanças físicas, emocionais e 
comportamentais. Substâncias psicoativas, 
portanto, têm o poder de alterar o pensamento, 
danificar a mente e o corpo e afetar o 
comportamento e os relacionamentos. Com atração 
e afinidade pela mente, agem sobre o sistema 
nervoso central e particularmente sobre o cérebro. 
Os novos conceitos sobre dependência química 
ensinam que não há drogas pesadas do ponto de 
vista do desencadeamento da doença. Da nicotina 
ao álcool, passando por maconha, cocaína, crack e 
psicotrópicos, todas as drogas apresentam-se como 
poderosos indutores da dependência. Elas dispõem 
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de uma propriedade comum sobre o cérebro, que 
é a de produzir uma recompensa essencialmente 
prazerosa no início de seu uso, desencadeando 
a ação repetitiva e levando, com o tempo, à 
dependência química. Desenvolver a dependência 
química, e qual o tempo que isso leva, depende 
da droga utilizada e da pessoa que a utiliza. Assim 
como em qualquer outra questão que envolve 
saúde, o grau de vulnerabilidade de uma pessoa 
a desenvolver dependência química depende de 
certos fatores predisponentes pessoais, do meio 
ambiente e do químico de escolha.

A dependência química pode ocorrer quando 
alguém, de algum modo, ultrapassa seu limiar 
invisível, liberando um tipo de resposta bioquímica 
no cérebro através do consumo repetitivo de 
substâncias psicoativas.

Embora a dependência química seja reconhecida 
como uma síndrome pela maioria das associações 
médicas internacionais e o alcoolismo, declarado 
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como doença pela OMS, ainda hoje, no Brasil, 
vigoram polêmicas a respeito.

Mesmo entre aqueles que aceitam a dependência 
química como doença ou síndrome, ainda existe a 
crença incorreta de que a sua causa primária seja 
somente psicológica ou psiquiátrica.

Pesquisas recentes nos levam à compreensão dos 
motivos que desencadeiam em algumas pessoas 
a dependência.

Sabe-se que uma parte da resposta se encontra 
na genética. Cada pessoa tem uma constituição 
química e genética particular. Isto pode afetar a 
maneira como uma droga age sobre o cérebro da 
pessoa. Talvez afete, também, a velocidade com 
que o cérebro restabelece seu nível químico depois 
que as drogas são usadas. Da mesma forma que 
a constituição genética leva as pessoas a terem 
olhos azuis ou castanhos, pode também levá-las a 
se tornarem dependentes.
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Por exemplo, mais filhos de alcoolistas tornam-
se dependentes de drogas do que os filhos de 
pais não alcoolistas. Quase 95% dos usuários de 
cocaína e 80% dos alcoolistas são filhos de pais 
dependentes químicos. Mesmo que os filhos 
de dependentes químicos sejam separados de 
seus pais desde o nascimento, continua a ser 
alto o índice de desenvolvimento da dependência 
química. Isso é uma evidência de que a causa da 
dependência supera o ambiente do lar.

Outra razão pela qual algumas pessoas se tornam 
dependentes encontra-se na atitude da sociedade. 
A propaganda, a TV, os filmes, os amigos e, 
muitas vezes os pais, transmitem mensagens do 
tipo: “Se você estiver cansado tome um Valium ou 
um Lorax.” Pessoas de todas as idades, classes 
socioeconômicas e culturais usam álcool e drogas 
por duas razões: para aumentar o prazer e para 
enfrentar ou esquecer a dor emocional e os 
sentimentos desconfortáveis.
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Para se compreender a natureza da dependência 
química é necessário conhecer os efeitos da 
tolerância no organismo. O corpo considera 
veneno qualquer droga que ingere. Vários 
órgãos, principalmente o fígado e os rins, tentam 
eliminar a substância química antes que cause 
muito dano. Mas o uso de droga, por período 
constante, força o corpo a mudar, adaptar-se e a 
desenvolver tolerância.

Tolerância é a capacidade do organismo de 
adaptar-se ao uso de substâncias psicoativas de 
tal modo que o efeito buscado diminui. Assim, 
para sentir o mesmo bem-estar, o usuário 
aumenta a quantidade que usa a cada vez. Às 
vezes chega a usar doses enormes, capazes 
de matar uma pessoa normal. Nesta etapa, a 
falta da droga poderá resultar no que se chama 
síndrome de abstinência aguda, causando 
grande desconforto físico e emocional. Parte é 
criada pelos danos físicos e pela necessidade da 
substância psicoativa. Parte da dor é causada pela 
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reação psicológica de perder o principal método 
de lidar com a vida. E parte é social, causada pela 
separação de uma maneira de viver centrada na 
dependência química.

a naTureza da comPulSão

É síndrome – Dependência química é uma 
síndrome biopsicossocial ativada por uma 
predisposição de a pessoa desenvolver 
dependência a substâncias psicoativas que 
provocam alterações no estado de humor.

É uma síndrome que pode ser reconhecida através 
de sinais e sintomas específicos. Um profissional 
especializado pode reconhecer de modo rápido e 
seguro a presença ou não da doença.

É primária – É considerada primária, provocando 
por si mesmos problemas de ordem secundária, 
tanto clínicos quanto emocionais e psíquicos. 



#22

[ o
 q

ue é depen
dên

cia q
uím

ica ]

Estes problemas decorrentes da dependência não 
podem receber tratamento eficiente a não ser que 
a doença primária seja controlada.

É progressiva – Apresenta um curso progressivo 
e previsível, sem possibilidade de regressão, 
evoluindo para estados de maior gravidade se não 
for estacionada.

É crônica – É crônica no sentido de que a 
dependência não deve ser encarada como 
um único ataque agudo, mas pelo seu caráter 
permanente, com uma vulnerabilidade contínua 
aos sintomas da recaída. Pode evoluir para a 
fase terminal devido às drásticas alterações no 
comportamento e sistema de valores ético-morais, 
colapso mental/emocional, falência completa dos 
órgãos ou o suicídio.

É tratável – A dependência química é tratável, 
embora não se possa curá-la. Seus sintomas podem 
ser detidos através da abstinência total do uso de 
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toda e qualquer substância química que altere o 
humor. Além da abstinência, a vulnerabilidade do 
dependente químico à recaída pode ser controlada 
através de mudanças permanentes no estilo de 
vida, atitudes e comportamento.

alcooliSmo foi SemPre objeTo de  
julgamenTo moral

O uso de substâncias psicoativas, especialmente 
o álcool, tem sido objeto recorrente de julgamento 
moral da sociedade.

Apesar dos estudos que hoje explicam melhor 
a dependência química, prevalece ainda algum 
desconhecimento em relação à doença e 
preconceito contra os dependentes, situação 
que, de certo modo, evoluiu pouco nos últimos 
dois séculos.

A história apresenta o álcool como “vício” e o 



#24

[ o
 q

ue é depen
dên

cia q
uím

ica ]

alcoolista como um “desvirtuado”. Em 1784, nos 
Estados Unidos, o famoso dr. Benjamin Rush criou 
uma estranha tabela na qual relacionava alguns 
“vícios” com o consumo de bebidas alcoólicas. 
Para Rush, o ponche provocava preguiça, 
induzindo ao jogo e às dívidas. O rum com os 
ovos era associado à “rabugice”, vômitos, tremores 
nas mãos e ameaça de cadeia.

A partir de 1830, desenvolveu-se naquele país o 
movimento conhecido por “temperança” cuja 
base era a proibição ao uso de bebidas alcoólicas. 
O álcool tornou-se um vilão responsável por 
vários males. Grupos conservadores, como a 
União Cristã de Mulheres (WCTU), organizaram-
se para realizar sessões de oração em tabernas, 
hotéis e farmácias, pedindo o fechamento dos 
estabelecimentos ou o fim da venda de bebidas.

Alcoolistas eram conhecidos como “ébrios”, 
pessoas imorais que haviam feito uma opção pela 
vida de promiscuidade.
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Este movimento popular cresceu e pressionou o 
governo a criar, em 16 de janeiro de 1920, uma lei 
de proibição de bebidas alcoólicas. A chamada 
“Lei Seca” durou treze anos e apenas contribuiu 
para a proliferação do crime organizado. “Foi o 
período em que mais se bebeu nos EUA.”

O impulso para a melhor compreensão do 
alcoolismo como doença ou síndrome surgiu 
em 1935 com a criação da irmandade de AA – 
Alcoólicos Anônimos, ainda hoje uma referência 
em recuperação de dependentes químicos.  
O primeiro grupo de AA fundado no Brasil foi 
em 05/09/1947. Mas apenas no início da década 
de 1970 registraram-se as primeiras iniciativas 
organizadas para tratamento de alcoolismo no 
país. Até então, os “bêbados”, considerados casos 
sem solução, eram relegados a leitos de hospitais 
psiquiátricos. De lá para cá, embora tenha se 
observado significativo avanço terapêutico parece 
persistir uma tendência de estigmatização do 
dependente de álcool.
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gloSSário da 
dePendência 
química

Abstinência – Deixar de fazer algo que se fazia 
com frequência.

Adicção – Termo usado como sinônimo para 
dependência de drogas.

Dependência – Quando o indivíduo não consegue 
ficar sem determinada situação, objeto, 
substância ou pessoa.
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Depressor – O que deprime o estado de humor 
do organismo, diminuindo as suas funções.

Droga – Substância ou produto que altera as 
funções do organismo. Popularmente usa-se a 
palavra como sinônimo de tóxico ou veneno.

Estimulante – Aquilo que estimula ou inicia 
um comportamento diferente; substância 
ou produto que estimula o exercício de uma 
determinada função no organismo.

Psicotrópico – Aquilo que tem afinidade, atração, 
tropismo pela mente. É uma droga que age 
diretamente sobre o cérebro.

Tolerância – Diminuição dos efeitos das drogas no 
organismo, levando a um aumento da dose para 
conseguir os mesmos efeitos.

Tóxico – Substância que envenena, que faz mal 
ao organismo.
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ParafraSeando

recomPenSa PrazeroSa

“As drogas indutoras de dependência têm uma 
propriedade comum sobre o cérebro, que é a 
de produzir uma recompensa essencialmente 
prazerosa. É o que, inicialmente, induz à ação 
repetitiva e, com o tempo, à dependência (...). 
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Essas sensações agradáveis induzem ao que 
chamamos de ‘reforço positivo’ no cérebro, isto 
é, o desejo de repetir a experiência. As drogas 
produtoras de dependência são reforçadores 
poderosos, criando uma verdadeira compulsão ou 
estado compulsivo. Isso faz com que o objetivo 
principal do indivíduo passe a ser conseguir a 
droga e garantir o seu consumo. Em consequência, 
gera propensão e recaídas, quando se interrompe 
o seu uso.”

José elias Murad (1924-2013), médico, farmacêutico e 

químico. Autor, entre outros livros, de Drogas – o que é 

preciso saber.

equilíbrioS inSTáveiS

“Quando alguém utiliza drogas, tem a intenção de 
fazê-lo. Mas, ao mesmo tempo, é ultrapassado por 
esta intencionalidade, não tem total controle sobre 
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ela. Para o usuário a droga é simultaneamente 
boa e má (...). Ele vive submetido a um jogo de 
equilíbrios instáveis de prós e contras. Isso explica 
porque é difícil tratar e fazer prevenção no campo 
da droga dependência.”

Claude olievenstein (1933-2008), psiquiatra alemão, 

foi diretor do Centre Medical de Mamottan, em Paris.

PrejuízoS à Saúde

“Como a dependência de álcool não é uma 
condição de ‘tudo ou nada’, é necessário entender 
que alguém não precisa ser dependente para 
apresentar problemas relacionados ao uso do 
álcool. Por exemplo, alguém que beba duas ou 
três doses de uísque toda noite pode não ser 
dependente do álcool, mas está usando essa 
substância de forma perigosa, enfrentando um 
risco muito maior de ter gastrite, pancreatite, 
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hepatite alcoólica, problemas para dormir etc. 
Na realidade, existem muito mais pessoas que 
usam o álcool, de forma prejudicial à saúde, sem 
serem dependentes, do que pessoas medicamente 
consideradas dependentes do álcool, que também 
estão comprometendo sua saúde.”

ronaldo laranJeira, psiquiatra, professor titular do 

Departamento de Psiquiatria da UNIFESP, é diretor 

do INPAD (Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 

para Políticas Públicas do Álcool e outras Drogas) e 

coordena a UNIAD (Unidade de Pesquisas em Álcool 

e Drogas) – extraído do livro O alcoolismo – mitos 

& verdades.
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Tudo o que você 
SemPre quiS 
Saber...

Algumas perguntas selecionadas dentre as 
mais comuns de pais, parentes e amigos de 
dependentes de substâncias psicoativas (SPA).
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1 – Usuários de drogas são indivíduos realmente 
doentes ou apenas não têm força de vontade 
suficiente para deixar de consumir drogas?

Ao contrário do que possa parecer, o abuso de 
álcool e drogas nada tem a ver com deficiência 
de caráter ou fraqueza de espírito. Durante 
muitos anos, alcoolistas e dependentes foram 
equivocadamente tratados por familiares, 
amigos e empregadores como indivíduos sem 
força de vontade. Este enfoque moralista é 
página virada. A evolução dos estudos sobre 
dependência química permitiu compreender 
melhor a dinâmica da doença. Caracteriza o 
dependente, a perda do controle do uso. No 
início, ele procura na droga uma gratificação. 
Com o desenvolvimento da doença e o aumento 
da tolerância do organismo ao químico, ele 
passa buscar na droga, compulsivamente e sem 
controle, alívio para a dor causada por seu uso. 
São comoventes as histórias de dependentes 
que, mesmo sofrendo pelo uso, não conseguem 
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deixar de consumir a droga. A dependência 
é uma doença que, em longo prazo, produz 
sérios danos físicos, psicológicos e sociais.

2 – O sistema público de saúde trata os 
alcoolistas como doentes psiquiátricos. Por 
que razão?

Isso se deve provavelmente a três razões. A 
primeira talvez seja o estigma social. Existe 
uma tendência histórica, perpetuada pelo 
sistema público de saúde, de rejeição à 
figura do alcoolista, considerado este um 
sociopata sem força de vontade, sem caráter 
e desprovido de sentimentos bons, ao qual 
só restaria, portanto, como último recurso, 
o atendimento psiquiátrico. Na maioria das 
vezes, eles são recusados nos hospitais gerais. 
O segundo motivo pode estar relacionado 
ao desconhecimento sobre a natureza da 
dependência química entre os técnicos de 
saúde, produto de deficiência na formação 
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acadêmica e profissional. O conhecimento 
sobre a doença é relativamente novo. Diante da 
dificuldade de enquadrá-la, a opção recaiu sobre 
a categoria psiquiátrica, certamente porque, em 
estágios avançados, há danos neurológicos que 
transformam o problema do paciente em caso 
de distúrbio mental. A terceira e última refere-
se a uma questão econômica. Dada à natureza 
complexa da doença, o tratamento exige a 
abordagem de equipes multidisciplinares dentro 
de um contexto clínico específico, o que o torna 
bastante oneroso.

3 – Por que dizem que a dependência é uma 
doença primária, crônica, progressiva e fatal?

A classificação de doença primária significa 
que ela não é apenas mero sintoma de outra 
enfermidade subjacente. Antes de tratar 
os problemas secundários gerados pela 
dependência química, seja de origem clínica 
seja comportamental, é preciso controlá-la. 
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Pesquisas recentes mostram que algumas 
pessoas nascem com maior predisposição para 
dependência química, fato que reforça a sua 
condição de doença primária. Como a diabetes, 
ela é crônica porque não tem cura. Mas pode 
ser controlada mediante a abstinência do uso de 
substâncias psicoativas. É progressiva porque 
se não for detida avança para estágios de maior 
gravidade, podendo levar o portador à morte 
por falência de órgãos e acidentes de toda 
natureza, o que a torna uma doença fatal.

4 – Quase todo alcoolista acha que não tem 
problema com a bebida e pode parar quando 
quiser. Se o alcoolismo é uma doença, por 
que os alcoolistas não aceitam que precisam 
de tratamento?

A negação da doença é uma das principais 
características do alcoolista. Vem sempre 
acompanhada da ilusão de que pode controlar 
o seu uso. Estes dois mecanismos de defesa 
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constituem sérios obstáculos, muitas vezes 
intransponíveis, à recuperação, pois escondem 
do dependente a sua dolorosa realidade. Em 
um estágio inicial da doença, o alcoolista 
nega o problema, porque o consumo do 
álcool ainda não provoca danos físicos ou 
comportamentais perceptíveis. No estágio 
médio, ele não consegue atribuir os problemas 
de sua vida ao uso; na maioria das vezes, 
acredita ingenuamente que o álcool é solução 
para eles. No estágio crônico, seu pensamento 
e juízo apresentam-se comprometidos por 
danos neurológicos. A dependência química é 
uma doença crônica bastante insidiosa. Instala-
se gradativamente, permitindo que o seu 
portador vá se ajustando à sua evolução. Como 
os dependentes se adaptam à doença, quase 
sempre não conseguem fazer a distinção entre 
beber e abusar da bebida.
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5 – Alguns dependentes de drogas até admitem 
a necessidade de ajuda, mas resistem à ideia 
do tratamento. O que a família pode fazer 
para ajudar?

Os familiares são aliados importantes na 
tarefa de motivar o dependente químico para 
o tratamento. Tentativas de argumentação 
racional, ameaças teatrais ou mesmo pedidos 
lacrimejantes para que o dependente aceite 
tratamento quase nunca surte efeito. São as 
situações-limite, de crise e significativa perda 
pessoal, que derrubam as barreiras impostas 
pelo dependente. O primeiro passo, portanto, 
é romper com os mecanismos da facilitação. A 
família precisa fazer com que ele perceba que 
o uso de drogas está afetando negativamente 
sua vida. Na prática, precisa evitar atitudes 
paternalistas e de proteção do dependente: 
não cobrir cheques sem fundo, não resolver 
problemas pessoais, não inventar justificativas 
para o uso de drogas, não protegê-lo da 
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repercussão ruim de seus atos cometidos sob o 
efeito de drogas.

O segundo passo é reconhecer a sua própria 
codependência. Muitas vezes os familiares 
apresentam-se tão ou mais afetados do que 
o dependente. A convivência com o problema 
os torna disfuncionais. A família precisa se 
conscientizar de que ela não causa, não controla 
e não cura a dependência química. Procurar 
ajuda em grupos anônimos como Alanon e 
Naranon são também recomendáveis. Em 
casos mais graves de disfuncionalidade familiar 
orienta-se para busca de ajuda profissional.
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a auTora

Maria Heloisa Bernardo é psicóloga.

Há mais de 30 anos atua no campo da saúde 
mental e na dependência química com foco em 
abordagem integral.

Desenvolveu experiência terapêutica em alguns 
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dos importantes centros de tratamento de 
São Paulo.

Implanta programas de prevenção em saúde 
mental e dependência química em instituições, 
escolas e empresas nacionais e multinacionais. 

Coordenou três fóruns nacionais sobre 
dependência química em empresas brasileiras.

Realizou a coordenação geral da área de 
Tratamento, Inserção e Reinserção Social no  
II Fórum Nacional, e é representante do programa 
“Fé na Prevenção” organizado pela SENAD – 
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas.

Realiza desenvolvimento de programas 
terapêuticos e supervisão de equipes 
multiprofissionais no Centro de Tratamento 
Bezerra de Menezes, em outras instituições  
e em empresas nacionais e multinacionais.

É expositora em eventos nacionais e internacionais.
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[O QUE É DEPENDÊNCIA QUÍMICA]

Este livro de Maria Heloisa Bernardo, publicado em diversos volumes, 
objetiva ampliar o conhecimento sobre o tema, além de conscientizar e 
mobilizar para uma mudança de valores e atitudes todos aqueles que 

desejam conhecer melhor a síndrome da dependência química.

Esta é a primeira edição do volume 1.  
Para ter acesso à edição atualizada deste volume, bem como aos  

demais volumes da obra, entre agora em 

 www.oqueedependenciaquimica.com.br 

O Instituto Independa acredita que a educação pode efetivamente 
transformar vidas, e está empenhado em apresentar o melhor conteúdo 
e técnicas inovadoras, eficazes e eficientes, incentivando as pessoas a 
despertarem para uma nova consciência, superando seus desafios e 

encontrando seus caminhos de liberdade e felicidade.

Acompanhe o melhor conteúdo sobre dependência química:  

www.paraentender.com.br

http://www.facebook.com/PEdependenciaquimica
http://www.twitter.com/PEdepquimica
http://www.youtube.com/PEdependenciaquimica

	Por que um livro sobre dependência química?
	A DEPENDÊNCIA QUÍMICA – 
CONHECENDO A DOENÇA
	Glossário da dependência química
	Parafraseando
	Tudo o que você sempre quis saber...
	A autora

