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RESUMO 

 

O presente artigo apresenta aspectos históricos e conceituais 
sobre a temática da dependência química e codependência 
face a questão da droga e drogadição, discutida no contexto 
brasileiro, articulada as frágeis estratégias de enfrentamento 
das políticas públicas a esse problema que se configura como 
uma expressão da questão social; necessitando portanto de 
um olhar diferenciado para todos os atores nele envolvido 
sobretudo o dependente químico e a sua família enquanto 
codependentes.  
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ABSTRACT 

This article presents historical and conceptual aspects on the 
subject of addiction and codependency face the issue of drugs 
and drug addiction, discussed in the Brazilian context, 
articulated the fragile coping strategies of public policies in this 
problem that is configured as an expression of the social 
question ; therefore requiring a different view to all actors 
involved in it especially the addict and his family while addicts. 
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I- INTRODUÇÃO 

 

A problemática das drogas e drogadição, como uma das expressões da questão 

social no cenário contemporâneo brasileiro, tem se difundido e atingido diferentes classes 

sociais, pessoas com níveis de estudo distinto (graduadas e pós-graduadas) alfabetizados, 

analfabetos, crianças, adolescentes jovens, adultos e idosos.  

Inicialmente, trata-se a discussão sobre a doença da dependência química 

enquanto expressão da questão social, situando-a em meio a atual sociabilidade do capital 

embricada de contradições pela lógica do desfinanciamento das políticas públicas, com o 

advento do neoliberalismo. Em seguida, estabelece algumas reflexões do Estado acerca da 

problemática da droga e drogadição frente a doença da dependência química. Por fim, 

coloca-se de que maneira a dependência química incide na instituição familiar, esta que na 

lógica da desresponsabilização do Estado é chamada a responder e cuidar do indivíduo 

dependente químico, mesmo que sem nenhum ou precários aparatos. Finalizando, serão 

apresentadas algumas aproximações conclusivas, sistematizações refletidas e 

aprofundadas neste artigo. 

 

II- DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 Contextualização acerca da problemática da dependência química 

 

 Pensar a problemática da droga e da drogadição na contemporaneidade 

implica ter presente o contexto sócio histórico em que esta problemática se concretiza e se 

materializa pelo uso das substâncias psicoativas e o seu tráfico ocasionando, 
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respectivamente, os fenômenos da dependência química3 do consumidor e a prática do 

crime por aquele que trafica. Tal problemática tem suas determinações calcadas nas 

transformações societárias ocorridas nos aspectos culturais, econômicos, políticos e sociais 

do mundo moderno. Aspectos estes, que têm seus rebatimentos na formação do indivíduo e 

da sociedade (CARNEIRO, 2009).  Para  Brites (2006 p.47): 

O registro histórico e antropológico do uso de drogas, ao longo do 
processo de desenvolvimento histórico do ser social, indica uma 
prevalência fenomênica dessa atividade que lhe confere um caráter 
trasn-histórico. Ou seja, trata-se de uma prática cuja prevalência 
fenomênica está presente em todas as sociedades e culturas e em 
todos os contextos históricos.  

 No mundo contemporâneo, na particularidade do solo histórico brasileiro, as 

transformações societárias atingem os mais diversos âmbitos da vida dos indivíduos no 

contexto da sociedade. São transformações que vêm estabelecendo uma nova organização 

no mundo do trabalho expressa numa reestruturação de novas relações no processo 

produtivo, construída dentro de uma nova ordem mundial, sob a hegemonia do capital 

financeiro, pautada no ideário neoliberal4, mecanismos utilizados como enfrentamentos a 

crise do capital estrutural iniciada na década de setenta do século XX, nos países cêntricos, 

atingindo os países periféricos, no caso o Brasil, entre a segunda metade da década de 

oitenta e a década de noventa do século XX até a atualidade. Tenha-se presente que a 

modernização tecnológica na nova sociabilidade capitalista - principalmente no tocante ao 

desenvolvimento das forças produtivas -, ocorre em razão da introdução da automação, da 

telemática, da robótica e da microeletrônica, quando o modelo fordista/taylorista cede lugar 

a acumulação flexível ou toyotismo.  

 Inerente a essa revolução técnico-científica, a modernização tecnológica 

mudou substantivamente à lógica da globalização capitalista em face da globalização do 

mundo do trabalho. Decorrente dessa modernização tecnológica, que implica uma nova 

forma de organização do processo produtivo, constatam-se mudanças na organização dos 

                                                           
3A dependência química é uma doença e considerada como um Transtorno Mental. Os dependentes 
químicos são vistos como pessoas fracas, de pouca força de vontade, sem bom senso e sem 
sabedoria. Porém, quando consideramos como uma doença, podemos olhar sob outra perspectiva: 
de que se trata de um transtorno em que o portador desse distúrbio perde o controle do uso da 
substância, e sua vida psíquica, emocional, espiritual, física vão deteriorando gravemente. Nessa 
situação, a maioria das pessoas precisa de tratamento e de ajuda competente e adequada. 
Disponível em: http://www.clinicamaia.com.br/o-que-e-dependencia-quimica.php 
4
 Neoliberalismo é um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defende a não 

participação do estado na economia, onde deve haver total liberdade de comércio, para garantir o 
crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. Disponível em: 
http://www.significados.com.br/neoliberalismo/  

http://www.clinicamaia.com.br/o-que-e-dependencia-quimica.php
http://www.significados.com.br/neoliberalismo/
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processos de trabalho, bem como o agravamento da questão social5 e suas novas 

expressões no contexto sócio histórico brasileiro, a partir da década de noventa do século 

XX e vem acirrando no início do século XXI. Expressões identificadas na 

desregulamentação e flexibilização das relações de trabalho, na precarização do trabalho, 

na terceirização, na ampliação do desemprego estrutural e nas diversas formas que 

caracterizam o aumento da exploração e autoexploração do trabalho; além do agravamento 

da pobreza revelado pelo aumento progressivo da desigualdade social, da violência 

ampliada incontrolada pelo Estado, onde se faz presente o tráfico de drogas (segunda fonte 

de economia do mundo), o tráfico humano, os homicídios e latrocínios, o uso e abuso de 

drogas com envolvimentos com a drogadição. 

Têm-se um cenário brasileiro articulado a uma hegemonia do capital financeiro, 

em que a regulação do Estado para com a sociedade é substituído pelo mercado, em que a 

burguesia busca a superação do antagonismo entre os distintos projetos de classe 

(burguesa e trabalhadora). O Estado passa de protagonista de obtenção da reprodução do 

capital para simples regulador da economia, entrando em uma lógica de garantir o mínimo 

das políticas públicas, deixando a sociedade – principalmente os que se encontram em 

maior estado de vulnerabilidade social – em condições precárias por não terem acesso ou 

acesso precário ao que deveria ser garantido enquanto direito: saúde, educação, moradia, 

segurança, lazer (SANTOS, 2007). 

Pensar a problemática da droga e drogadição no mundo atual é pensar também 

essa gama de embates ocorridos no mundo moderno, sendo importante enfatizar a 

crescente precarização das classes subalternas que são por vezes sugadas por discursos 

medíocres de universalização dos interesses de classes. Tudo isso corrobora para a 

efetivação das mais diversas estratégias do capital no que diz respeito à busca incessante 

de lucros, inclusive no tráfico de drogas. 

 É importante apreender que existem duas dimensões primordiais que 

envolvem a problemática das drogas. De um lado a produção, comercialização e oferta das 

substâncias e do outro lado o consumo e as suas consequências expressas em um 

                                                           
5 “A questão social diz respeito ao conjunto das expressões das desigualdades sociais engendradas 

na sociedade capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do Estado.” (IAMAMOTO, 2002, 
p. 26). A questão social é a materialização histórica dos antagonismos sociais, a concretização das 
desigualdades numa dada sociedade e das respostas engendradas pelo sujeito a estas 
desigualdades, revelando os mecanismos¸ as formas e as estratégias de organizações social dos 
sujeitos constituintes e da vida social. (1999, p.147) 
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processo de adoecimento, perda dos valores morais e envolvimento com a criminalidade. O 

conjunto dessas dimensões precisa ser entendido como algo a ser enfrentado pela 

sociedade civil e suas diversas organizações, como também, e, principalmente, pelo Estado 

mediante a garantia de políticas públicas (na perspectiva de universalidade) que atendam a 

crescente demanda que se faz presente em torno da problemática das drogas e drogadição 

(SILVA, 2007).  

Segundo Alves (2012), a classe que vive do trabalho impossibilitada de 

responder satisfatoriamente as cobranças feitas pelo próprio capital, em face das questões 

das qualificações e agregações de conhecimentos em função da moderna tecnologia (não 

são todos que conseguem se enquadrar minimamente nesses pré-requisitos) terminam na 

proliferação dos trabalhos tidos como informais, onde cada um sai à procura de uma 

reversão da situação de precariedade e acabam dentre outros meios por se tornarem 

“trabalhadores” da grande “empresa” do narcotráfico6. 

 A problemática das drogas e da drogadição, como uma das expressões da 

questão social no cenário contemporâneo brasileiro, tem se difundido e atingido diferentes 

classes sociais: são crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos com níveis de estudo, 

religião, raça, orientação sexual distintos e condição e situação de classes diferentes. 

 São indivíduos que, pelo uso das drogas licitas e ilícitas, são acometidos pela 

doença da dependência química que deve ser tratado nos aspectos psíquico, físico, mental, 

espiritual, social e familiar. Doença que, na particularidade da saúde mental, se situa entre 

os transtornos mentais decorrentes do uso abusivo de substâncias psicoativas (SPA), 

compreendida na III Conferência de Saúde Mental, como uma questão de saúde pública 

pela magnitude que vem atingindo a população brasileira.  

De acordo com Brites (2006) o uso de drogas tem dentre seus determinantes, a 

vertente trans-histórica, ou seja, estar presente na história das mais diversas sociedades. 

Porém tal vertente não está ligada a perspectiva do poder mutante que é transferido para as 

drogas, no sentido de tornar seus usuários eternos escravos. A maneira como o indivíduo se 

relaciona e mantém o vínculo com a droga é proveniente da práxis7. Ora, na atual 

                                                           
6
 Nos anos de 1990, a indústria do narcotráfico tem fortalecido e estruturado poderosas redes 

criminais, mais especificamente, lavagem de dinheiro, contrabando, tráfico de armas, de pessoas, 
prostituição internacional e sequestro. Constitui-se, portanto, um mundo do crime amplo e complexo, 
com estrutura descentralizada e que perpassa todas as sociedades latino-americanas e nelas grava 
suas marcas (CASTELLS, 2000).  

7
 Práxis segundo Brites (2006) é a “atividade histórica do ser social capaz de instituir o novo pela 

objetivação das capacidades humano-genéricas”. 
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sociabilidade de consumo a droga nada mais é que uma mercadoria e que somente por 

esse fato, já instiga o indivíduo a usá-la no intuito de responder seus prazeres e 

necessidades, assim como é a lógica de qualquer outra mercadoria, sem avaliar, em termos 

gerais, suas consequências positivas ou negativas.  

 

2.2  Resposta do Estado à problemática das drogas 

 

O percurso das políticas públicas antidrogas no Brasil, de forma efetiva, teve 

início na década 1930 e constitui-se por alguns marcos, dentre eles pode-se destacar a Lei 

nº 6.368, de outubro de 1976, que trouxe como objetivo medidas preventivas e repressivas 

em torno do tráfico e uso de entorpecentes. Entre as décadas de 1980 à metade da década 

de 1990, entram em cena alguns instrumentos que coordenavam estudos e ações 

referentes à problemática das drogas. Até então, o cenário montado para enfrentamento e 

resolução da questão das drogas não traziam grandes debates para a sociedade. 

A Política Nacional Antidrogas (PNAD), aprovada em 1998, tem singular 

importância no que se refere às políticas de enfrentamento às drogas, pois, consistem no 

estabelecimento de fundamentos, objetivos, diretrizes e estratégias para prevenção da 

problemática das drogas; além de admitir a diferença entre o usuário ou dependente e o 

traficante de entorpecentes. A partir de então, há uma tentativa do Brasil tomar uma postura 

voltado para a prevenção, trazendo para a discussão a importância de investimentos na 

educação, saúde, lazer e demais aspectos indispensáveis para a manutenção de uma boa 

qualidade de vida, afastando a partir dessas medidas, os jovens do uso, dependência e 

tráfico de drogas.  

No ano de 2001, com o sancionamento da Lei Federal 10.210/01 que “dispõe 

sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona 

o modelo assistencial em saúde mental”, foi possível perceber a progressão do tratamento 

voltado aos indivíduos com sofrimentos psíquicos, priorizando o tratamento em serviços 

abertos, com a participação da comunidade e diminuição dos internamentos nos hospitais 

psiquiátricos. A referida lei inclui as indicações de tratamento voltado para os usuários de 

álcool e outras drogas, o qual preconiza que o internamento desses sujeitos devem ser de 

curta duração, devendo ser priorizado seu atendimento e acompanhamento na rede de 

serviços extra-hospitalares, especialmente nos CAPS. 

Ainda em 2002 houve a regulamentação – por uma série de portarias dos 

diversos recortes dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), sendo incluído também os 
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CAPS-AD para atendimento específico aos usuários de álcool e outras drogas com 

financiamento próprio e específico. Esses serviços têm por objetivo receber o doente de 

dependência química e tratá-lo, tanto no aspecto clínico como psicológico e social, 

apresentando alternativas para uma reconstrução do que foi perdido com o uso abusivo das 

drogas. Além de ser uma estratégia para diminuição das internações em hospitais 

psiquiátricos, servindo como porta de entrada aos serviços de saúde mental e dando 

suporte aos serviços de atenção à saúde mental no âmbito da atenção básica. A perspectiva 

do Ministério da Saúde dava-se na ampliação do acesso ao tratamento viabilizado pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) por meio dos níveis de atenção à saúde.  

A Política Nacional Antidrogas e a Secretaria Nacional Antidrogas passam a ser 

chamadas a partir de 2005 de Política Nacional sobre Drogas e Secretaria Nacional sobre 

Drogas, respectivamente. A mudança ocorrida não se restringe apenas a nomenclatura, do 

contrário, houve mudanças no que diz respeito à abordagem de ações de prevenção, 

tratamento e reinserção social. Começa, portanto, uma sensibilização maior com a 

problemática das drogas e drogadição entendo-a, não somente como um caso de polícia 

que deve ser resolvida estritamente pela segurança pública, mas como um problema que 

deve ser sanado a partir da articulação de outras políticas como saúde, educação, moradia. 

Mesmo com as mudanças ocorridas nas políticas de enfrentamento às drogas, 

observando seu percurso no melhoramento em relação às estratégias de prevenção, além 

de uma maior participação da sociedade civil, pode-se dizer que as mesmas ainda não 

comportam a demanda pela complexidade que a problemática do consumo/tráfico da droga 

apresenta. É a partir dessa lógica que entra em cena os Centros Terapêuticos como 

parceiros  para o atendimento crescentes de casos de doentes dependentes químicos. 

É no contexto de tentativa de resolução da problemática das drogas e 

drogadição que surgem os Centros Terapêuticos, no intuito de se agregar como mais uma 

possibilidade de serviço de enfrentamento a essa questão. Segundo Perrone (2013), seu 

surgimento acontece juntamente com a precária oferta de políticas públicas e, o que se 

observa no país, é uma proliferação de locais de internamento para pessoas com 

dependência química que pouco se assemelham a proposta inicial de Centros Terapêuticos. 

Importante apreender com essa dinâmica que as Comunidades Terapêuticas ganham 

espaço à medida que as políticas públicas não dão o devido respaldo para a crescente 

problemática das drogas e drogadição instaurada no país. Com isso, deve-se levar em 

consideração que tais instituições têm uma longa caminhada no que diz respeito à tentativa 

de tratamento do dependente químico e isso não deve ser descartado.  
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2.3 A família (codependente) frente a precarização das políticas públicas 

 

Em face às transformações societárias do mundo contemporâneo, as famílias 

são afetadas e sofrem as refrações dessas transformações no seu cotidiano da vida, 

portanto, buscam continuamente meios e formas de preservação da vida humana. As 

famílias assumem nesse contexto um protagonismo nesta preservação da espécie, em 

razão das funções sociais que elas representam em cada sociedade (ZEMEL, 2001). São 

famílias que no mundo contemporâneo, vêm recebendo/sofrendo influências distintas nos 

aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais e ideológicos, em razão da crise do capital 

e seus mecanismos de enfrentamentos pautados na reestruturação produtiva, no 

neoliberalismo, na mundialização financeira, elementos que caracterizam/hegemonizam o 

atual estágio de organização e acumulação do capital. 

As transformações que vêm ocorrendo no mundo do trabalho, principalmente na 

década de 1990, com o advento do neoliberalismo aqui no Brasil, caracteriza-se também 

pela submissão da classe trabalhadora a um ritmo mais intenso de trabalho, onde a 

exploração desse trabalhador acontece tanto em termos físicos como em termos 

intelectuais. Isso acaba por desencadear uma crescente precarização das condições de 

trabalho do indivíduo e também da sua família, uma vez que o Estado se afasta das 

responsabilidades anteriormente respondidas por ele, deixando a instituição familiar tomar 

tal função (SANTOS, 2007). 

Concomitante ao processo que se vivencia atualmente em relação ao 

afastamento gradativo do setor público para prestação de serviços, bem como o 

individualismo característica intrínseca da sociedade moderna, observa-se a invocação feita 

às famílias para a perpetuação da solidariedade e consolidação do vínculo com seus 

participantes (BELLO e SILVA, 2008). 

Tal cenário da atual crise do capital, na qual as famílias da classe trabalhadora 

estão inseridas traz de acordo com Bello e Silva (2008) a entrada cada vez mais precoce 

dos indivíduos no mundo do trabalho. São crianças e adolescentes que começam a 

trabalhar para agregar renda no âmbito de sua família, deixando não rara as vezes, de 

estudar para somente trabalhar. Algo que deveria ser temporário passa a ser constante na 

vida desses indivíduos, viabilizando, na maioria das vezes, a entrada desses jovens no 

tráfico de drogas, uma vez que se configura como uma atividade geradora de lucros. 

Atividade esta que se apresenta como a alternativa para obtenção fácil de dinheiro, em 
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função das condições de vida precárias em que vivem esses jovens que estão inseridos, 

principalmente, nas periferias das médias e grandes cidades. 

Ressalta-se que essas alternativas (da entrada no tráfico de drogas) 

encontradas pelo indivíduo se devem ao fato da imposição, muitas vezes da família, que 

seus filhos ajudem na renda familiar para que seja possível garantirem o mínimo das 

necessidades; deve-se, também e, principalmente, em consequência das precárias e 

insuficientes políticas públicas oferecidas pelo Estado para garantir os direitos sociais 

básicos da classe trabalhadora. São questões que segundo Bello e Silva (2008) afetam toda 

a família no que diz respeito à garantia da saúde, educação, moradia, lazer. Isso acaba 

desencadeado relações conflituosas e desagregação dos indivíduos a instituição familiar. 

É depositada na família uma grande responsabilidade. Esta deve cuidar, educar 

e tornar o indivíduo um cidadão de bem. Caso contrário, tanto o indivíduo, quanto a família 

que permitiu seu desvio (uma identidade negativa no contexto da sociedade), sofrerá as 

consequências. Por receio de fugir aos padrões impostos pela sociedade e por medo de 

sofrer as consequências, muitas vezes a família de um dependente químico opta por 

decisões extremas, pensando não na reabilitação de seu familiar, mas na responsabilidade 

que lhes foi dada e acabou por fracassar. Algumas famílias tendem a abandonar o 

dependente químico à própria sorte, ou a falta dela, incriminando-os e reproduzindo o 

discurso preconceituoso e discriminatório da população de um modo geral. 

Segundo Gueiros (2002), essa cobrança em torno da família se torna cada vez 

mais presente na sociedade. Atualmente essa dinâmica é ainda mais acentuada com a 

crescente desresponsabilização do Estado para as questões de determinados segmentos, 

ficando, portanto, para a família, a responsabilidade de preencher essa deficiência sem 

receber qualquer assistência para desenvolver e cumprir os deveres que lhes são 

imputados. Sobre esta instabilidade, Gueiros (2002) afirma que “[...] esse núcleo familiar, por 

si só, não dispõe do básico para promover a integração social e o desenvolvimento pessoal 

de seus membros [...]”.  

As políticas públicas se configuram atualmente com grande fragmentação e 

precarização respondendo de maneira insatisfatória às necessidades da sociedade 

repassando para o mercado privatista e terceiro setor a função de sanar essas 

necessidades da sociedade, ficando a classe trabalhadora mais prejudicada por não ter 

acesso a esses serviços e quando os tem se faz de maneira incompleta. 

A família, considerada como codependente sofre os rebatimentos da doença da 

dependência química, tanto pela cobrança feita pela sociedade quanto pelo próprio Estado 
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que as titulam como “fracassadas”. A codependência significa para Amaral (2012) “viver 

num sistema em que uma pessoa se responsabiliza por outra que estar agindo 

irresponsavelmente e destruindo a própria vida”. Nessa lógica de responsabilizar-se por 

atitudes consideradas errôneas por um indivíduo, a família, principalmente os que possuem 

laços mais estreitos, são na maioria das vezes os que mais sofrem com a codependência no 

caso da dependência química. 

Quando se trata da dependência química, vale ressaltar que a visibilidade 

precária é dada não somente ao dependente químico, mas também e em proporção 

equivalente, a sua família que não poucas vezes, sofrem com a codependência e que 

precisam, portanto, de esclarecimento sob o acompanhamento em nível psicológico e social. 

Cabe ressaltar, conforme Szymanski (2002 p. 21) que; 

O tráfico de drogas e a delinquência não aterrorizam somente os 
bairros das periferias pobres, mas também os de classe média e alta, 
estas também envolvidas no tráfico, como consumidores. As 
quadrilhas controlam a vida de bairros inteiros e oferecem o “trabalho” 
que a sociedade nega aos jovens. Em resposta a essa ameaça, os 
pais, em especial os das camadas empobrecidas da população, 
assumem práticas educativas cada vez mais punitivas e violentas, na 
crença de que evitarão que seus filhos sejam cooptados pelo tráfico 
de drogas. 

A família, independente de sua estrutura, é a instituição que o indivíduo possui 

mais proximidade e, que, na maioria das vezes está presente em sua formação, crescimento 

e desenvolvimento como pessoa e cidadão. Sendo assim, é incontestável a importância e a 

influência que esta traz no desenvolvimento físico, psíquico, social e afetivo do indivíduo. 

Desta maneira quando se fala sobre a dependência química, o tratamento e recuperação da 

doença, é de suma importância incluir a família do dependente químico em todo o processo. 

Ao falar na dependência química como doença é importante mencionar que esta 

é uma doença que atinge não somente o indivíduo usuário de Substância Psicoativa (SPA), 

mas também sua família, sob a denominação de codependência. O entendimento sobre 

família aqui enfatizado vai ao encontro da percepção apreendida por Mioto (1997), qual seja 

uma instituição onde são instituídas determinadas convivências em um determinado local, e 

cuja duração de permanência dos indivíduos varia. Entende-se, ainda, que a família é um 

núcleo de pessoas que podem ou não ter laços consanguíneos. A codependência, de 

acordo com Rossini (2010) não é reconhecida pela comunidade científica como uma 

legítima doença, mas como um problema progressivo que deixa a pessoa com transtornos 

nos aspectos biológico, psicológico e social. 



  
 

 

11 
 

É inegável a presença dessa problemática nas famílias dos dependentes 

químicos. É a partir do reconhecimento que a família do dependente químico também 

adoece que se faz importante o seu tratamento. Assim, como usuário de SPA, a família 

precisa procurar ajuda e reconhecer que necessita de orientações profissionais para lidar 

com a problemática das drogas no ambiente familiar, uma vez que esta problemática 

acarreta a dependência X codependência. Muitas vezes o que ocorre com a família é 

semelhante ao que ocorre com os dependentes químicos: a dificuldade de se reconhecer 

como um indivíduo doente que necessita de ajuda de profissionais e também da autoajuda. 

Logo, é imprescindível que concomitante ao tratamento do dependente químico haja o 

tratamento da família (GONÇALVES, 2010). 

A família, muitas vezes, por não possuir conhecimentos em torno da doença da 

dependência química, acaba não contribuindo para o desenvolvimento positivo do 

tratamento do seu familiar. Por isso, é extremamente importante o acompanhamento com os 

familiares. Não diferente dos dependentes químicos não são raras as vezes que a família 

apresenta diversas dificuldades de relacionamentos intrafamiliar e por ser uma instituição 

exposta às influências sociais, econômicas e históricas, não se livra dos diversos conflitos 

ocasionados por essas influências (COSTA, 2008). 

 

 

III- CONCLUSÃO 

 

O percurso deste trabalho transitou pela importância da discussão sobre a 

problemática da droga e drogadição que provoca a doença da dep. Química, no contexto da 

sociabilidade capitalista, sendo importante reafirmar que tal problemática têm suas 

determinações calcadas nas transformações societárias ocorridas nos aspectos culturais, 

econômicos, políticos e sociais do mundo moderno, em razão da crise do capital instaurada 

no Brasil entre o final da década de oitenta e início da década de noventa, que vem se 

acirrando pelos anos 2000 do século XXI orientado pelo ideário neoliberal. Infere-se neste 

contexto a discussão em torno da mercantilização e lucratividade gerada pela grande 

indústria do narcotráfico, aliada a outros grupos e atores envolvidos como a empresa 

armamentista, o tráfico humano e o próprio Estado. Ocorre uma crescente e incessante 

mercado do tráfico de drogas, aliado ao consumo do número de usuários que aumenta 

assustadoramente, e, como consequência, a instalação da doença da dependência química 

desencadeando na família e indivíduos mais próximos a codependência.  



  
 

 

12 
 

Acontece que esse usuário adoece, em função da dependência química, junto 

com ele sua família, e o Estado como regulador da economia pouco ou nada tem feito em 

termos de políticas efetivas para o seu enfrentamento, considerando o numerário de 

doentes que o Brasil acumulou nesses últimos quarenta anos.  

Sobre essa reflexão se faz importante à compreensão de que a problemática da 

droga, não se trata apenas de um caso de segurança pública, mas sim um caso de saúde 

pública enfatizando a articulação da rede para uma possível reversão da problemática. Para 

tal, essa política deve estar articulada as políticas de educação, de habitação, de cultura e 

de lazer, além de saúde e segurança, como estratégia de enfrentamento. Tais estratégias 

devem abranger desde o tratamento do dependente químico à sua reinserção social, 

preconizando alternativas para a prevenção ao uso, abuso e dependência de substâncias 

psicoativas. 

Neste contexto de precarização da  prestação de serviços  voltados para a 

prevenção e ao tratamento dos usuários de drogas, constata-se a ofensiva neoliberal pela 

reversão da responsabilização do poder público no que diz respeito as políticas públicas, 

incluindo portanto o atendimento (sucateado) à saúde pública (também mental) na 

sociedade brasileira. O que se observa é uma crescente precarização e fragmentação do 

serviço público, entrando em cena o mercado privatista e terceiro setor para sanar as 

necessidades da sociedade nos mais diversos aspectos.  

Reafirma-se, portanto, a importância do acompanhamento à família do 

dependente químico, entendido como codependentes e que, portanto, é de extrema 

importância seu tratamento e acompanhamento, interpretando que a família é o principal 

organismo de vínculos afetivos do ser humano e, deste modo principal vínculo do 

dependente químico a um contexto sócio-familiar. 
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