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DEPENDÊNCIA QUÍMICA: 

CONCEITUAÇÃO E MODELOS TEÓRICOS
Daniel Cruz Cordeiro

  Pontos-chave
>> Não existem exames clínicos ou laboratoriais que determinem o diagnóstico de dependên-

cia química.
>> Os modelos teóricos utilizados para explicar a dependência química evoluíram até o con-

ceito biopsicossocial atual.
>> Os conceitos sobre a forma de consumo devem ser utilizados de modo coerente e respon-

sável para evitar diagnósticos errôneos.

Com o desenvolvimento das tecnologias, novas formas de realização de diagnósti
cos são criadas e aperfeiçoadas. Para a maioria das especialidades médicas, há dife
rentes exames laboratoriais ou de imagem que podem ser utilizados para apontar 
a presença de determinada patologia ou distúrbio. Quando um paciente apresenta 
pressão arterial de 180 x 120 mmHg, não há dúvidas de que ele é ou pelo menos 
está hipertenso. Se a contagem de hemácias estiver baixa, podemos dizer, grosso 
modo, que a pessoa tem anemia; porém, o fato de um indivíduo beber todos os dias 
não o torna, necessariamente, um dependente de álcool. Alguns clínicos, inclusive, 
são favoráveis ao consumo diário de uma taça de vinho, o que diminuiria o risco 
de acidentes cardiovasculares.1

Assim como outros temas relacionados à psiquiatria, a dependência não con
ta com exames laboratoriais ou de imagem para a realização de um diagnóstico 
apurado e preciso.

A complexidade no diagnóstico de problemas relacionados ao consumo de 
substâncias psicoativas gera inúmeras possibilidades de erro, desde a elucidação 
do problema até sua resolução e, por fim, seu prognóstico. O profissional da saúde 
que trabalha com essa especialidade precisa estar familiarizado com os sistemas 
diagnósticos para não minimizar quadros de maior gravidade ou para não cometer 
o oposto, isto é, dar importância exagerada a situações em que o quadro de depen
dência ainda não está instalado. Na primeira situação, o profissional peca por fazer 
menos que o necessário; na segunda, por produzir tratamentos que podem gerar 
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 26 iatrogenia (como a administração de medicamentos a um paciente que seria mais 

beneficiado com outro tipo de intervenção).2

O conhecimento e a frequência na utilização das classificações auxiliam o 
profissional da saúde mental a identificar melhor a sintomatologia dos pacientes, 
diminuindo, assim, a possibilidade de erros.

DEPENDÊNCIA QUÍMICA: MODELOS TEÓRICOS

Diferentes modelos tentam explicar a dependência química. A seguir, são apresen
tados os mais conhecidos.

Modelo moral

Para o modelo moral, o uso de substâncias e a dependência química seriam esco
lhas pessoais. Segundo esse conceito, o consumo seria uma forma de desrespeito às 
normas, transformando o paciente em um transgressor. Esse entendimento torna 
o indivíduo sujeito a críticas sobre a doença, sendo ele responsável por ela e, como 
tal, apto a arcar com todas as consequências em quaisquer situações.3,4 Esse modelo 
muitas vezes faz do paciente intoxicado um alvo de críticas, desatenção e punição em 
serviços de saúde. São exemplos de pensamentos gerados por essa concepção: “Tanta 
gente doente e esse aí causando confusão porque bebe” ou “Esse paciente vive che
gando drogado no prontosocorro. Melhor atender rápido e mandar logo embora.”

O modelo moral é uma abordagem em desuso para o tratamento da depen
dência química. Apenas responsabilizar o paciente pelo quadro de intoxicação não 
torna o profissional diferente das pessoas em geral (família, empregador, vizinhos), 
as quais, muitas vezes, já apresentaram esse tipo de postura. O indivíduo é levado 
a responsabilizarse como causador da dependência e por mantêla por não ter a 
“força de vontade” que promove mudanças comportamentais bemsucedidas.5

Modelo da temperança ou sobriedade

No século XVIII, o consumo de álcool começou a ganhar mais atenção, e quadros 
de embriaguez passaram a ser considerados doença a partir de trabalhos cientí
ficos, como, por exemplo, aqueles publicados por Thomas Trotter.3 No final do 
século XIX, nos Estados Unidos, o modelo da temperança ou sobriedade surgiu e 
teve certa credibilidade até 1933, sendo a primeira tentativa estruturada para en
tender a etiologia do alcoolismo. Com a utilização desse modelo como forma de 
entendimento da dependência de álcool, o objetivo do tratamento seria a utilização 
cautelosa e moderada da substância.
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27O modelo da temperança, diferentemente do modelo moral, não considera
va a embriaguez um pecado cometido por falha de caráter do indivíduo, mas um 
hábito a ser desaprendido.4 O intuito seria encontrar um equilíbrio no consumo 
de álcool, de forma que o sujeito retornasse ao estágio anterior à dependência. Se
gundo Benjamin Rush, esse modelo servia para entender a dependência de álcool 
como uma espécie de termômetro físico e moral. Para Rush, o consumo “começa 
com uma escolha, tornase um hábito e, depois, uma necessidade”. Deveria haver 
uma fronteira entre o consumo adequado e o patológico, e as pessoas que tivessem 
ultrapassado esse limite deveriam retornar ao consumo sem prejuízo. A Lei Seca, 
ocorrida entre 1919 e 1932, foi o auge desse movimento, proibindo a fabricação e 
o consumo de bebidas alcoólicas.3,4

Modelo da degenerescência neurológica

Em 1849, Magnus Huss, na Suécia, publicou um trabalho científico no qual, pela 
primeira vez, a palavra alcoolismo foi utilizada, e o fenômeno foi entendido como 
uma patologia. Houve forte tendência a acreditar que o tratamento deveria ser 
igual ao de outras doenças na época: banhos de vapor, tônicos, uso de sanguessu
gas, etc.4

Modelo espiritual

Em 1935, Bill Wilson e Robert Smith criaram os Alcoólicos Anônimos. A depen
dência de álcool, nesse modelo, é entendida como uma condição que o indivíduo é 
incapaz de superar por si só. A esperança de mudança consiste em entregar a vida a 
uma força superior, e, a partir daí, seguila rumo à recuperação. Praticar o Progra
ma de 12 Passos é fundamental para a recuperação. A partir do AA, diversas outras 
irmandades foram criadas seguindo, basicamente, a programação dos 12 passos. 
O AlAnon e o Alateen foram criados para familiares de dependentes de álcool; 
além desses, há o NA (Narcóticos Anônimos), o DASA (Dependentes de Amor e 
Sexo Anônimos), o Neuróticos Anônimos, o CCA (Comedores Compulsivos Anô
nimos) e muitos outros.3

Modelo psicológico

A seguir, são apresentadas diversas escolas de pensamento voltadas ao modelo psi
cológico que tentam explicar o surgimento da dependência química:

•	 Condicionamento clássico – As situações do cotidiano provocam estímulos, 
produzindo respostas no indivíduo.
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 28 •	 Condicionamento operante – O consumo de substâncias psicoativas – 

produzindo bemestar, relaxamento e quadros de euforia ou retirando sen
sações de ansiedade e malestar (reforços positivos e negativos) – resultaria 
em padrões de comportamento.

•	 Modelo cognitivo-comportamental – Busca ressaltar a importância dos 
processos mentais sobre os comportamentos. O esforço do modelo volta
se para o entendimento das expectativas do indivíduo acerca dos efeitos 
do álcool e de outras substâncias. Expectativas positivas podem promover 
consumos mais pesados. O modelo de prevenção de recaída ressalta a 
importância dos processos cognitivos na evocação ou evitação da recaída. 
Os enfoques voltados para a teoria comportamental surgiram na primeira 
metade dos século XX, com Pavlov e Skinner, e preconizavam que situações 
capazes de prover o indivíduo de prazer e recompensa geram reforço posi
tivo, aumentando as chances de manutenção do comportamento. Quando 
a pessoa aprende que o consumo de álcool é capaz de trazer alívio diante de 
situações estressantes, aumentam as chances de manter o comportamento 
para situações desse tipo e generalizálo para outras.6

•	 Modelo psicanalítico – A dependência de substâncias estaria ligada a 
tentativas de retorno a estados prazerosos infantis. A doença é explicada a 
partir da “hipótese da automedicação” a interações disfuncionais na pri
meira infância, como vulnerabilidade no desenvolvimento da autoestima, 
construção de relacionamentos e de intimidade problemáticos, habilidade 
de autoproteção com prejuízos e déficits de tolerância aos afetos.3,6

•	 Modelo de aprendizado social – Discorda que o indivíduo nasça dependen
te. O aprendizado não é só do contexto da substância, mas do que ela pode 
proporcionar ao indivíduo. O modelo sociocultural apresenta uma visão 
mais ampla sobre o papel da sociedade e das subculturas na modelagem dos 
padrões individuais de consumo, pois propõe intervenções macrossociais 
para atuar nas questões das substâncias (p. ex., aumento de preços, normas 
claras sobre o consumo, cumprimento de punições previstas, proibição de 
anúncios, etc.).6

•	 Modelo sistêmico – O comportamento individual é parte interativa de um 
sistema social mais amplo, no qual a família se destaca. No entendimento 
das atitudes do dependente, consideramse seus relacionamentos (nos 
vários níveis). O sistema (família) tende a manter um equilíbrio – muitas 
vezes precário – que resiste às mudanças. O modelo propõe que a depen
dência química é um distúrbio familiar, e a mudança de comportamento 
do dependente provocaria desagrado ou resistência da família. A terapia 
familiar é um instrumento indicado para alcançar o sucesso terapêutico.6
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29Modelo biológico

O modelo biológico ganhou novo fôlego na década de 1970 e envolveu a etiolo
gia com a fisiologia e a genética. O transtorno relacionado ao consumo de subs
tâncias seria primário e independente de outras condições. Esse modelo estuda a 
herança genética e a constituição biológica do indivíduo e como tais característi
cas determinam o surgimento da dependência. Estudos com famílias, gêmeos e 
adoção enfatizam a importância das características biológicas dos indivíduos para 
o surgimento desse processo, como, por exemplo, estudos com gêmeos idênticos 
separados na infância e adotados por famílias com diferentes características evo
luindo para quadros de dependência química na idade adulta. Na década de 1970, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolveu uma nova conceituação sobre 
a dependência química, considerandoa como uma síndrome que obedece uma 
continuidade de gravidade. Além disso, estabeleceu uma distinção entre consumo 
abusivo e dependência.4,6

Modelo biopsicossocial

Segundo esse modelo, uma multifatoriedade está envolvida no surgimento da de
pendência química. As diferentes teorias associadas seriam necessárias para deter
minar a doença, e o indivíduo não teria apenas uma única causa para explicar o 
desenvolvimento, o curso e o prognóstico do problema.6 A substância seria apenas 
um dos fatores de uma tríade que incluiria o indivíduo e a sociedade de que faz 
parte e na qual a substância se encontra.7

CONCEITOS SOBRE O CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

Diante de um consumidor de álcool e/ou outras drogas, é necessário saber de que 
forma ele faz o uso da substância. Nem todos os abusadores se tornarão dependentes. 
O uso nocivo pode ser tão perigoso quanto determinados casos de dependência, e o 
uso esporádico pode ser ainda mais perigoso (p. ex., um jovem que bebe em grandes 
quantidades apenas nos fins de semana e que dirige alcoolizado pode se tornar um 
perigo maior para ele próprio e para a sociedade do que um alcoolista crônico que 
não dirige). As distinções entre uso, abuso e dependência, embora não sejam muito 
nítidas, podem ser explicadas da seguinte maneira:6

•	 Uso – Seria experimentar ou consumir esporadicamente ou de forma 
episódica, não acarretando prejuízos por conta disto.
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 30 •	 Abuso ou uso nocivo – No consumo abusivo, há algum tipo de consequên

cia prejudicial, seja social, psicológica ou biológica.
•	 Dependência – Ocorre perda do controle no consumo, e os prejuízos 

associados são mais evidentes.

Edward e colaboradores propuseram sinais e sintomas fisiológicos, cogniti
vos e comportamentais para caracterizar a síndrome de dependência do álcool, 
e, a partir dessa definição, observouse que muitas outras dependências seguiam 
padrões semelhantes. Segundo os autores, na dependência do álcool ocorreriam os 
seguintes fenômenos:8

•	 Estreitamento do repertório do beber – Tendência a ingerir bebidas alco
ólicas seguindo um padrão. A pessoa bebe a mesma quantidade, estando 
acompanhada ou não, nos dias úteis ou nos fins de semana. Os dias de abs
tinência ou de consumo baixo tornamse cada vez mais raros. Influências 
sociais e psicológicas ficam cada vez menos importantes (p. ex., bebia apenas 
para comemorar; hoje, bebe quando está feliz, triste, sozinho ou na presença 
de outras pessoas, de dia ou de noite e em qualquer dia da semana).

•	 Tolerância – Perda ou diminuição da sensibilidade aos efeitos iniciais do 
álcool. O indivíduo passa a necessitar de doses cada vez maiores para expe
rimentar os mesmos efeitos agradáveis, tornase mais resistente e consegue 
exercer atividades que outras pessoas (não dependentes) com o mesmo 
nível de alcoolemia não conseguiriam.

•	 Síndrome de abstinência – Sinais e sintomas psíquicos e físicos que ocor
rem após a diminuição ou interrupção do consumo da substância. Quanto 
maior o grau de dependência, mais exuberante será o efeito da ausência da 
substância no organismo.

•	 Saliência do comportamento de uso – Ocorre a presença de desejo 
persistente e tentativas frustradas de controlar o consumo. O indivíduo 
passa a utilizar a substância em maiores quantidades e frequência do que 
o planejado inicialmente (p. ex., quando conta que sai para tomar uma 
única dose e só volta após beber muitas). Há comprometimento funcional, 
pois o dependente passa a utilizar seu tempo cada vez mais para adquirir, 
consumir ou recuperarse das intoxicações.

•	 Alívio ou evitação dos sintomas de abstinência – O consumo não é mais 
uma experiência unicamente motivada pelo prazer, passa a ser também 
para evitar os sintomas desconfortáveis da ausência da substância.8

•	 Sensação subjetiva da necessidade de consumir – A própria fissura, isto 
é, a vontade intensa e subjetiva de consumir.8

•	 Reinstalação da síndrome de dependência após a abstinência – Após um pe
ríodo de abstinência, o indivíduo que retoma o consumo rapidamente retorna 
ao mesmo padrão maladaptativo do uso (p. ex., indivíduo que consumia 1 L 
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31de cachaça por dia, permaneceu um ano sem beber e volta a consumir a bebida; 
em questão de semanas, retorna à quantidade de 1 L por dia).

A OMS determinou classificações que podem auxiliar no entendimento do 
consumo de substâncias pelos indivíduos. Por exemplo, quanto à frequência:9

•	 Uso na vida – Uso da substância pelo menos uma vez na vida.
•	 Uso no ano – Uso pelo menos uma vez nos últimos 12 meses.
•	 Uso recente ou no mês – Uso pelo menos uma vez nos últimos 30 dias.
•	 Uso frequente – Uso seis ou mais vezes nos últimos 30 dias.
•	 Uso de risco – Implica alto risco de dano à saúde física ou mental do usu

ário, mas que ainda não causou doença física ou psicológica (i. e., quadros 
de uso abusivo ou nocivo).

•	 Uso prejudicial – Uso que já causa dano físico ou psicológico (i. e., quadros 
de dependência).

A OMS apresenta, também, uma classificação em que organiza os indivíduos 
conforme a intensidade do consumo. Essa organização é interessante principal
mente para profissionais que ainda estão pouco familiarizados com quadros de 
dependência química e que podem ficar confusos com algumas argumentações 
de pacientes, tais como: “eu uso pouco”, “só uso quando tem”, “uso socialmente”, 
“quando uso, costumo usar muito”. Essas quantificações são imprecisas e, muitas 
vezes, tornam a anamnese pouco objetiva. Segundo a intensidade do consumo, 
para a OMS, o usuário pode ser:9

•	 Não usuário – Nunca utilizou.
•	 Usuário leve – Usou no último mês, menos que uma vez por semana.
•	 Usuário moderado – Usou na última semana, mas não diariamente.
•	 Usuário pesado – Utilizou diariamente no último mês.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De modo geral, acreditase que todas – ou quase todas – as substâncias psicoativas 
podem produzir os quadros aqui descritos. Porém, além das quantidades e da fre
quência de uso, tais quadros também podem surgir de acordo com suscetibilidades 
pessoais e quadros clínicos associados. Algumas pessoas, por exemplo, têm maior 
predisposição para apresentar quadros psicóticos, portanto, menores doses ou me
nor frequência de uso de substâncias poderiam produzir um quadro de transtorno 
psicótico.9

Um dos maiores estigmas do diagnóstico de dependência química está na im
possibilidade de “cura” ou mesmo na dificuldade em lidar com os pacientes. Enten
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 32 der a doença e suas características é essencial para que o profissional diminua frus

trações e aumente as expectativas dos pacientes e familiares acerca do tratamento.
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