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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 res‑
trito 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 mun‑
do e, 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
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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 dissemina‑
ção das substâncias psicoativas como uma das maio‑
res preocupações do povo brasileiro.
Nossa experiência profissional confirma tanto o
crescimento no consumo de drogas quanto a diversifi‑
cação do perfil dos usuários. As pessoas que hoje pro‑
curam orientação sobre drogas pertencem aos mais
diferentes grupos étnicos, culturais e socioeconômi‑
cos. São universitários, estudantes de segundo grau,
educadores, diretores de empresas, profissionais de
saúde e RH e donas de casa. Com eles, temos apren‑
dido a enfrentar essa síndrome insidiosa, que provoca
danos físicos em seu portador e sofrimento emocional
aos seus familiares e amigos.
Observando experiências de outros países e, prin‑
cipalmente, analisando o comportamento de milhares
de pacientes, observamos que táticas de amedronta‑
mento, não apenas são ineficazes, como comprome‑
tem 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 pre‑
ventivos fez crescer a convicção de que apenas uma
orientação franca, baseada em fatos – não em ameaças
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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 somente com informação, é verdade.
Mas não se faz prevenção sem informação – clara, cor‑
reta, 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 publica‑
ção deste livro. Nossa principal expectativa é de que
as informações aqui apresentadas possam ser úteis
aos seus destinatários preferenciais – pais, educado‑
res, agentes comunitários, profissionais de saúde, e to‑
dos aqueles que desejam conhecer melhor a síndrome
da dependência química.
Maria Heloisa Bernardo
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Para ter acesso às atualizações do conteúdo deste
livro, acompanhe a série de e-books O que é dependência química, de Maria Heloisa Bernardo, editada e
distribuída gratuitamente pelo Instituto Independa:

www.oqueedependenciaquimica.com.br

A dependência
química
Três escolas de pensamento tentam explicar a
dependência química
Muitos estudos e pesquisas no campo das com‑
pulsões têm sido desenvolvidos nas quatro últimas
décadas, iluminando a compreensão da natureza da
dependência química. Este conhecimento vem geran‑
do várias teorias sobre dependência química, o que
torna muitas vezes difícil a sua compreensão e a fu‑
são delas.
Apesar disso, torna-se imprescindível este esforço,
pois ele orientará sobre as políticas globais de preven‑
[ o que é dependência química ] 11

ção, assim como a metodologia e as estratégias de tra‑
tamento neste campo. Tradicionalmente, destacam-se
três grandes escolas de pensamento sobre a natureza
da dependência química.

O modelo acadêmico – Este modelo explica que a depen‑

dência 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 cor‑
porais e cerebrais resultando na dependência.
Quatro mudanças caracterizam este processo:
A primeira, conhecida como tolerância, ocorre à me‑
dida que o organismo passa a necessitar cada vez
mais de doses maiores para experimentar os mes‑
mos efeitos prazerosos das doses iniciais.
Na segunda mudança, o corpo “necessita” das dro‑
gas para manter o equilíbrio.
A terceira é a síndrome de abstinência, que se ma‑
nifesta 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 conheci‑
da como dependência psíquica. Resulta da influência
direta das drogas na química cerebral, condicionan‑
do o usuário aos efeitos prazerosos proporcionados
pelas substâncias.
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O modelo de doença – Este modelo afirma que a depen‑
dência química é uma doença primária, progressiva,
crônica e potencialmente fatal. Preconiza que sua cau‑
sa é consequência de deficiências orgânicas e gené‑
ticas que alteram o metabolismo, a química cerebral
e o funcionamento dos neurotransmissores. Destaca
também que a doença é deflagrada pela experimen‑
tação das drogas por um organismo suscetível num
ambiente favorável ao abuso de drogas. A pessoa sus‑
cetível experimenta compulsão, perda de controle e
continuidade do uso a despeito das consequências ne‑
gativas 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 contínua dependência de dro‑
gas. 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 diag‑
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nósticas abordam a dependência de forma global,
apresentando o conceito ‘síndrome de dependência’
como um conjunto de fenômenos fisiológicos, com‑
portamentais e cognitivos, no qual o uso de 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 modifica‑
ções no cérebro que alteram o seu funcionamento. O cére‑
bro 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 neurotrans‑
missores, que são lançados milhares de vezes a cada se‑
gundo, e depois voltam às células cerebrais das quais fo‑
ram descarregados, onde serão ainda usados novamente
para levar outras mensagens. Cada célula cerebral tem
um balanço específico que varia de pessoa para pessoa.
O balanço de neurotransmissores de cada indivíduo
fornece a base química para a sua personalidade, ha‑
bilidades e capacidade de superar dificuldades físicas
e psicológicas. Somente quando o balanço é mantido,
podemos nos lembrar, concentrar-nos, aprender, coor‑
denar e competir plenamente.
Uma vez alterada a função do cérebro, a pessoa
14 [ Maria Heloisa Bernardo ]

experimenta mudanças físicas, emocionais e com‑
portamentais. Substâncias psicoativas, portanto, têm
o poder de alterar o pensamento, danificar a mente e
o corpo e afetar o comportamento e os relacionamen‑
tos. Com atração e afinidade pela mente, agem sobre o
sistema nervoso central e particularmente sobre o cé‑
rebro. 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 indu‑
tores da dependência. Elas dispõem de uma proprie‑
dade 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 de‑
senvolver dependência química depende de certos fa‑
tores predisponentes pessoais, do meio ambiente e do
químico de escolha.
A dependência química pode ocorrer quando al‑
guém, de algum modo, ultrapassa seu limiar invi‑
sível, liberando um tipo de resposta bioquímica no
cérebro através do consumo repetitivo de substân‑
cias psicoativas.
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