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Introdução: Historicamente, o consumo de substâncias psicoativas está presente na vida das 

pessoas em âmbito mundial, e são consumidas em variados contextos. Nos dias atuais, esse 

uso esta associado a fatores biopsicossociais da vida de um individuo. Considera-se 

substâncias psicoativas, todas aquelas que não são produzidas pelo organismo humano e que 

atuam sobre seus sistemas causando alterações em seu funcionamento. Essas alterações 

fisiológicas e comportamentais causam agravantes para a saúde do usuário, tais como 

dependência química e sofrimento psíquico [1]. A dependência química é um problema de 

saúde pública mundialmente, devido aos problemas que causa na vida do usuário, seus 

familiares e na comunidade em que ele está inserido. Os danos causados na vida de familiares 

dos usuários dessas substâncias vão desde a mudança de rotinas, hábitos até o surgimento de 

sentimentos como vulnerabilidade, desamparo e frustações por não saber como agir frente à 

situação. Esses aspectos contribuem para desestabilizar as relações familiares [2]. 

Compreende-se então, que adoece não somente o usuário, mas também todos do seu meio de 

convívio. Pouco se fala sobre como um familiar lida com a situação de ter seu ente doente, 

nem de como essa situação carreta em agravantes emocionais para sua saúde e as formas em 

que os profissionais de saúde devem intervir com as estratégias de cuidados, não somente para 

o paciente que é usuário, mas também para seu ciclo familiar. Na atual política de saúde 

mental, destaca-se o papel da família. Segundo [2] é necessário escutar esses familiares, 

oferecer acolhimento e auxílio para as necessidades que enfrentam, tentar amenizar as 

problemáticas de conviver com o tratamento e com o fato do adoecimento de seu parente, 

onde esse momento de fala e escuta do profissional traz resultados positivos quanto ao seus 

emocional e ao convívio familiar. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) buscam trazer 

promoção á saúde e estratégias de prevenção aos agravos que possam agregar na vida dos 

familiares e usuários dessas substâncias. Nos CAPS AD (álcool e outras drogas) são 

desenvolvidos grupos de apoio/suporte para ambos, com o intuito terapêutico como linha de 

cuidado. Essa linha de cuidado é promovida pelos profissionais que atuam nesses locais e 

visam minimizar os sentimentos que passam a se manifestar mediante a situação e também, 

para que possam compartilhar de suas experiências para estabelecer suas reafirmações 

pessoais. Objetivos: Denotar a importância das estratégias de enfretamento desenvolvidas 

para os familiares de usuários de substâncias psicoativas que necessitam de atenção da saúde 

pública, pela equipe multiprofissional dos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras 

Drogas. Métodos: Foi realizado o levantamento bibliográfico nas bases de dados Scientific 

Electronic Library Online (Scielo), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Literatura Latino-

americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) para o embasamento científico 

utilizando os seguintes descritores: Relação Familiar, Dependência Química e Centro de 

Atendimento Psicossocial, sendo descritores que contemplavam de maneira significativa a 

temática escolhida. Selecionou-se quatro artigos, que através da leitura foi possível identificar 

os determinantes acerca da dependência química, as estratégias de cuidados que amparassem 

não somente o usuário, mas seus familiares e a atuação dos Centros de Atenção Psicossocial. 
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Resultados e Discussão: Durante o estudo realizado, percebeu-se que a família apresenta 

potencial ao adoecimento e sobrecarga mediante a situação que está exposta. De acordo com 

[3] há pontos de destaque que o próprio familiar expõe, como a dificuldade de entender a 

dependência como patologia sendo necessário buscar tratamento e auxílio de profissionais, 

também sobre a dificuldade em lidar com os sentimentos que surgem, a fragilidade na relação 

entre familiar-paciente, lidar com as desconfianças e medos. Mediante a isso, enfatiza-se a 

necessidade de disseminar informações esclarecedoras quanto ao trabalho desenvolvido e o 

apoio que é disposto nos Centros de Atenção Psicossocial, onde é disponibilizado um 

momento de escuta não somente durante as rodas de conversas, mas também com os 

profissionais de saúde em particular. É importante salientar que o profissional formado ou em 

processo de formação acadêmica, precisa compreender que os familiares precisam de atenção 

e cuidado, precisam ser ouvidos e deterem de informações sobre como prosseguir e enfrentar 

as dificuldades acarretadas pela dependência do paciente-usuário. É notório como o CAPS 

pode ajudar a minimizar os agravantes desse processo de sofrimento adquirido. No estudo, há 

descrito como os familiares descrevem que suas participações resultam positivamente frente 

suas problemáticas, eles referem se sentirem acolhidos, a vontade para que possam expor sua 

vivência cotidiana sem serem julgados e ainda conseguir apoio e ajuda [4]. 

Conclusão/Considerações Finais: Foi possível identificar a importância da implantação e 

efetivação dos serviços propostos pelos Centros de Atenção Psicossocial e que, mediante a 

fragilidade do familiar que cuida, convive e lida com um usuário, é indispensável o 

planejamento das linhas de cuidados que os ampare para que assim possamos trabalhar na 

prevenção de novos processos de sofrimento psíquico. É primordial abrir debates e fomentar 

mais pesquisas acerca da implementação do cuidado integral aos usuários e familiares que 

frequentam os CAPS, além disso, levar informações para a comunidade sobre a assistência 

disponível nesses centros e, como profissional de saúde trabalhar de maneira acolhedora, 

pensando na integralidade do cuidado ao dependente químico visando todo seu aspecto 

biopsicossocial e assim quem, além dele precisa de assistência em saúde. 

 

Descritores: Relação familiar, Dependência química, Centro de Atendimento Psicossocial. 
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