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RESUMO 
 
 

Nesta pesquisa buscamos compreender as condutas mais adequadas para as famílias obter 
ganhos no tratamento do dependente químico, ou seja, refletir a importância da presença da 
família no processo de recuperação da dependência química de um de seus membros. A 
relevância do estudo fundamentou-se no fato de ser um tema de saúde pública, hoje já existe 
no campo das políticas sociais, a Política de Atenção Integral em Álcool e Outras Drogas no 
Brasil. É importante, portanto, destacar que, neste atual governo, o Ministério da Saúde 
assume de modo articulado o desafio de prevenir, tratar, reabilitar os usuários de álcool e 
outras drogas como um problema de saúde pública. Utilizamos neste estudo a abordagem 
qualitativa, assim pudemos apresentar dados sobre a realidade das famílias e do tratamento 
dos dependentes químicos, suas dificuldades e particularidades de cada um. A escolha da 
entrevista como instrumento fundamentou-se em uma técnica muito importante, pois nos 
aproxima dos pesquisados. Foi um instrumento fundamental para obtermos um resultado 
positivo em nosso estudo. O público alvo desta investigação abrangeu dois entrevistados do 
sexo masculino que já estiveram em uma instituição de tratamento para dependência química e 
suas respectivas famílias. Foram selecionados entrevistados que concluíram o tratamento em 
comunidade terapêutica há mais de três meses. A análise dos dados se deu a partir de quatro 
objetivos que são: Conhecer os fatores que levam o indivíduo à dependência química, 
identificar os papéis dos familiares na recuperação do dependente químico, conhecer o vínculo 
familiar existente entre o dependente químico durante o tratamento e verificar a participação da 
família em grupos de apoio. As categorias Dependência Química Codependência e Família 
nortearam o tratamento de dados. Os resultados parciais da pesquisa realizada a partir das 
respostas dos pesquisados foram: vários são os fatores que levam o indivíduo à dependência 
química, dentre eles podemos citar: a insatisfação pessoal; curiosidade; sentimento de rejeição 
pela família. No processo de recuperação do dependente químico percebemos os papéis que 
desempenham a mulher como mãe e esposa; de estar sempre presente e apoiando o 
dependente químico em todo o tratamento. Observamos também o próprio dependente 
químico, fica claro o distanciamento da família, por parte da família ficou evidente a existência 
de vínculo afetivo, de estar sempre junto, escutando as aflições, ter paciência sempre, através 
da análise dos dados podemos observar que o dependente químico se isolava, e revoltava 
consigo mesmo. A família participava de grupo de apoio bem como o grupo da própria 
instituição, ou de outros serviços públicos como CAPS AD. Conclui-se então que o apoio da 
família é fundamental para o tratamento do dependente químico, tanto na participação em 
grupo de apoio como estar sempre presente no seu processo de recuperação, e outro aspecto 
importante é que a família tenha uma base espiritual, pois assim vai ter forças para não 
desanimar e sempre está ao lado do dependente químico quando ele precisar de ajuda. 
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