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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO

A CO-DEPENDÊNCIA E A DEPENDÊNCIA DO VÍNCULO

“A perda de si mesmo. Nunca questionei se o amava,

apenas se ele me amava. Nunca pensei em ser feliz, só em

mantê-lo ali. Nunca pensei em minhas necessidades, apenas se

podia atender as dele. Sentia que valia cada vez menos porque

nada do que eu fazia era suficiente. Pensava que havia algo de

errado comigo porque não podia satisfaze-lo. Eu me odiava

por ser “fraca”, não ter orgulho e aceitar um tratamento

abusivo. Pensava que a melhor solução seria ele morrer,

depois desejei a minha morte. Não tinha interesses além do

nosso relacionamento. Sentia–me capaz de fazer qualquer

coisa para tê–lo de volta. E sempre sofria. Via a diferença

extrema entre o que eu pretenderá ser e o que eu  era na

realidade.”

(Co-dependente anônima)
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“Quando eu digo que sou co-dependente, eu não quero dizer

um pouco co-dependente. Eu quero dizer que eu sou

realmente co-dependente. Eu não caso com homens que

bebem algumas cervejas depois do trabalho. Eu caso com

homens que não trabalham.

(Ellen, membro do Al – ANON, in BEATTIE, 1992)”.

“O que acontece comigo? Ela pergunta. Eu preciso de um

corpo morto deitado na minha cama para me sentir bem

comigo mesma?”

 (Alice B. uma co-dependente que já casou com dois

alcoólicos, idem).

Os estudos iniciais sobre dependência colocavam seu foco apenas no dependente,

deixando sua família de lado. Mais tarde, esses familiares começaram a ser chamados de

co-dependentes. E  foram caracterizados como vivendo para cuidar e controlar o outro,

pois essas atitudes preencheriam seu medo de entrar em contato com seu próprio mundo

interno.

Esta dissertação parte do estudo do conceito de co-dependência para chegar à

desvinculação da dependência do familiar daquela do dependente químico. Propõe-se  a

revelar que cada um tem a sua forma de dependência, que a dependência aqui estudada

não acontece somente com familiares de dependentes químicos. Como o prefixo “co”

ressalta  a ligação com o dependente químico, sugiro o nome de dependência do vínculo.
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HIPÓTESE

Os familiares de dependentes químicos também apresentam uma dependência,

não de drogas mas do vínculo que têm com os dependentes químicos.

Essa dependência não é restrita a familiares de dependentes químicos,

acontecendo em outras condições, e a família do dependente pode ser um modelo para

estudar esse fenômeno.

COMO TUDO COMEÇOU

O embrião desta tese começou com meu trabalho como professora pré-escolar,

durante a faculdade. A partir da observação da dificuldade de algumas mães de se

separar de seus filhos, escrevi meu trabalho de Conclusão de Curso de Psicologia sobre

o vínculo de simbiose entre mãe e filhos.

Já formada, comecei minha experiência clínica em Centros de Saúde, onde

atendia adolescentes, e me interessava por entender a relação pais e filhos.  Notei que a

maioria dos adolescentes atendidos, com problemas de abuso ou dependência de drogas,

depressão, falta de limites, dependência de namorados/as, violência, eram filhos de pais

dependentes químicos. Visando me aprofundar nesse assunto, fui trabalhar num centro

de pesquisa de dependências químicas, o GREA, Grupo de Estudos de Álcool e Drogas

do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

(ANEXO).
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Depois de um ano trabalhando no GREA, fui responsável pela criação do PAF,

Programa de Assistência Familiar, voltado para atendimento exclusivo de familiares de

dependentes químicos (ANEXO). Observei que esses familiares precisavam de auxílio,

entretanto muitas vezes, não percebem nem sabem que podem ser ajudados. Muitos

chegavam reclamando exclusivamente do dependente, como se esses fossem

responsáveis por suas desgraças, sem perceber o que eles próprios fazem com suas

vidas.

Atendi, por exemplo, a esposa de um dependente, que já havia perdido vários

empregos, o que atribuía a dois fatores: o comportamento do marido ciumento que ia ao

seu trabalho fazer escândalos e às faltas em decorrência dos problemas dele. O marido

estava desempregado e ela se responsabilizava pelo sustento dos filhos e da casa.  Tinha

prazer com a dependência que ele mantinha com ela, contudo sofria, pois ao escravizá-lo

também se escravizava. Buscou o tratamento dizendo que era para ajudá-lo, o que se

revelava no atendimento, pois só falava dele. Como se, ele parando de beber, todos os

problemas fossem se resolver. E as dificuldades dela não apareciam. Eu perguntava: “E

você, como está?” “Estou bem, mas meu marido...” “E o seu trabalho?” “Ai, você

acredita que outro dia meu marido foi lá...”. Todas as questões se voltavam para o

marido. Durante o tratamento fui apontando isso para a paciente.

Bleger (1978) diz que, em relações muito simbióticas, os conteúdos que a pessoa

não pode aceitar em si mesma são depositados no outro, e, ao trazê-los, a pessoa está

falando de si mesma. No atendimento, é preciso aos poucos devolver à pessoa o que é

dela, trazer para consciência partes que ela desconhece, abrir espaço para sua

responsabilidade sobre sua vida e atos, antes só depositada no outro.  Como diz
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Shakespeare em Rei Lear, “sou mais vítima dos meus próprios pecados, do que

pecador”. Muitas vezes a pessoa é regida por mecanismos inconscientes que a fazem

sofrer, todavia escapam ao seu controle.

No PAF fomos tratando essas questões e abrimos um espaço para que as pessoas

atendidas pudessem falar de seu sofrimento e/ou gozo. No começo só apareciam queixas

sobre os dependentes, contudo, aos poucos, os pacientes podiam ir significando seu

sofrimento, ou mistura de sofrimento e prazer, ficando mais conscientes do que faziam,

e se apropriando de seus conteúdos depositados no outro.

A repetição dos casos me deixava intrigada sobre como muitas pessoas se

mantinham neste tipo de relações e tinham dificuldades de mudar. Ficava claro que, para

muitos, só orientação não era suficiente, o que muitas vezes leva o profissional a fazer o

discurso tradicional: “eu falo, falo, não adianta nada, esses familiares não têm jeito, não

querem mudar...”. Certamente não é isso, eles tem sentimentos ambivalentes entre

querer e não querer ou entre querer e conseguir, mas sofrem, e muitos querem ajuda. Por

exemplo, a mãe de um dependente me dizia: “eu sei que se eu der dinheiro para o meu

filho ele vai comprar drogas, mas eu não consigo não dar.” Outros familiares também

apresentavam comportamentos compulsivos de controlar, não conseguir falar não e

cuidar compulsivamente. E a partir dessas experiências do PAF, eu quis estudar e

entender melhor esses comportamentos.

Ao me aprofundar neste estudo encontrei o conceito usado inicialmente pelos

grupos de auto-ajuda, depois pelos familiares e profissionais da área que é o de co-

dependência. A descrição do conceito corresponde a grande parte do que havia sido

possível perceber no GREA, entretanto senti a necessidade de ampliá-lo. Não creio que
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se trate de “co-dependência”, mas de dependência, e que o prefixo “co” coloca no outro

o que é da própria pessoa, ou seja, os familiares são dependentes do vínculo que têm

com os dependentes químicos, como estes o são das drogas. Sua dinâmica psíquica é

semelhante, entretanto certas particularidades levam a uma diferente escolha de “objeto-

droga”. Da mesma maneira que existem dependentes de drogas, Internet,  sexo, trabalho,

acredito existirem os dependentes do outro. Um outro que possa preencher suas

necessidades muito específicas.

FERRAZ (2002), ao falar do conceito de Normopatia, desenvolvido em seu livro

de mesmo nome, diz

Se Joyce McDougall foi uma pioneira na designação de

uma normalidade sintomática, como vimos, isto não quer

dizer que esta figura clínica não tenha feito aparição antes de

ser abordada por ela. É claro que, em McDougall, o conceito

aparece elaborado, com uma proposta de compreensão

teórica acompanhada de considerações clínicas dela

decorrentes. Entretanto a própria autora confessa que foi a

partir de impasses na clínica que ela pôde isolar a

problemática da normopatia enquanto objeto de reflexão.

Diga-se de passagem, esta sempre foi a via régia para todas

as descobertas psicanalíticas, desde o impasse que

representava a histeria para a medicina, que foi enfrentado

por Freud e que acabou dando origem à psicanálise

(FERRAZ; 2002)
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Fazendo um paralelo com meu trabalho, posso dizer que foi a partir da clínica

que surgiu minha curiosidade, e desta nasceu a proposta de uma nova denominação

desse tema também já pesquisado por muitos estudiosos.

O sofrimento e as necessidades dos dependentes do vínculo são muitas vezes

deixados de lado, e o foco se concentra apenas no dependente químico, ou naquele que

aparece como o mais frágil na relação. Com isto, o dependente do vínculo aparece como

vítima, ou “cuidador”, que não precisa de cuidados. Este trabalho busca colocar o foco

nessas pessoas, nesse tipo de relação causadora de tanto sofrimento, almejando divulgar

e ampliar sua necessidade de compreensão.

AS DEPENDÊNCIAS NO MOMENTO ATUAL

Desde seu início, a psicanálise nos abriu uma nova maneira de pensar e enxergar

o ser humano, levando em conta mecanismos inconscientes, pulsões e desejos

contraditórios. Nestes cem anos muitas mudanças sociais e históricas tem sido

acompanhadas sob esta ótica.

Assim como uma infinidade de Doras ou Homens dos Ratos povoaram os

primeiros consultórios vienenses, retratando com sua sintomatologia todo o espírito de

uma época, hoje em dia as consultas predominantes são ligadas às problemáticas atuais.

A grande quantidade de anorexias, bulimias e adições, as consultas de pacientes

infectados com HIV, vítimas da violência, assim como doenças psicossomáticas e

depressões revelam dificuldades do nosso momento atual que excedem os sintomas mais
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freqüentes em outras épocas e nos levam a novos questionamentos (Rojas; Stenbach,

1995).

As psicopatologias aditivas são foco de maior atenção hoje, mesmo tendo

acompanhado o homem desde a Antigüidade, variando com o tempo e com a cultura,

posto que, nas últimas décadas, tem-se observado o crescimento vertiginoso de quadros

de abuso e dependência química, constituindo-se em problema mundial de Saúde

Pública.

Desde a Segunda Guerra Mundial vêm ocorrendo mudanças de costumes e

valores, em várias situações do cotidiano, especialmente aquelas ligadas ao

comportamento. Houve grandes mudanças na sexualidade: cria-se a mini-saia, o corpo

passa a ser cada vez mais exposto e cultuado, aparecem o motel como instituição

voltada para encontros amorosos e a pílula anticoncepcional, marcando a diferença do

sexo para reprodução do sexo para prazer. A descoberta sexual começa precocemente.

A sedução exacerbada passa a ser mais importante que a troca amorosa. Há variações e

conflitos com conceitos religiosos.

Este momento é caracterizado por uma sociedade que valoriza o consumo, a

sedução, o hedonismo, o individualismo, o narcisismo, a hiperatividade; as pessoas

personalizam-se pela aparência e pelo que possuem.

Tudo pode ser maquiado, plastificado e transformado. Aparecem os travestis,

transformistas, muda-se de sexo, de nariz, de seio e de corpo com imensa facilidade.

Também no terreno vincular, a pós-modernidade nos coloca novidades: casais

que se separam, mães que cuidam sozinhas dos filhos, famílias constituídas a partir de
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um ou mais divórcios, casais homossexuais. Essas mudanças já acompanham as

descobertas feitas pela psicanálise e a abertura para situações que no passado ficavam

excessivamente reprimidas. Não existe época melhor ou pior que outra, contudo essas

transformações trazem conflitos, que revelam confusão de papéis, mesmo nas famílias

mais tradicionais, constituídas por pai, mãe e filhos que moram juntos. Os pais se dizem

os melhores amigos dos filhos, fazem confidências que os filhos não têm maturidade

para ouvir, não havendo quem exerça as funções maternas e paternas, deixando as

crianças precocemente sem referências.

A criança passou a ser respeitada e escutada, porém muitas vezes essa atitude

levou a outro extremo, como o de pais que não agüentam frustrar seus filhos, e não lhes

negam nada. O problema é que sem frustração ninguém cresce, posto que é através de

saber o que pode e o que não pode é que a criança forma seus referenciais. Acredita-se

que o adulto já tenha vivido e possa passar algo para seus filhos. Não precisa ser o “sabe

tudo”, mas a criança não pode decidir pelos pais. Vemos crianças muito pequenas

tomando as decisões da família, e não é raro que pais deixem de fazer algum programa

porque o filho de três anos não quer ou que a menina de 4 anos escolha onde a família

vai passar as férias. São decisões que as crianças não têm condições de tomar, e tendo

que ela mesma formar seus padrões de referência, estes se tornam rígidos demais ou

sem nenhuma regra.

Muitos pais, devido à situação econômica, trabalham demais e não têm tempo de

ficar com os filhos, o que lhes traz sentimento de culpa. Conseqüentemente não

contrariam os filhos com regras, e algumas crianças ao crescer e se deparar com limites,

ficam perdidas, buscando soluções mágicas para suas frustrações, como uso de drogas
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ou outras dependências. Muitas vezes vemos que a dependência que aparece em um

membro da família é ligada a uma situação familiar confusa, onde mais de um membro

precisa de ajuda.

Em geral, pensa-se que os dependentes de álcool e drogas são solitários,

distantes de suas relações primárias. Entretanto pesquisadores que se aprofundaram no

tema verificaram que dependentes são estreitamente ligados à família, ou às pessoas que

os educaram. STANTON; HEATH (1997) realizaram estudo em Nova York detectando

que 90% dos dependentes de drogas até 22 anos cujas mães estavam vivas moravam

com elas. Entre aqueles com até 30 anos, essa porcentagem era de 59%. Pesquisas de

outros países indicam que este não é um fenômeno restrito aos Estados Unidos: na

Inglaterra 62% dos dependentes vivem com a família, na Itália 80%, em Porto Rico

67% e na Tailândia 80%. Viver com a família não é por si só patológico e é bastante

comum em muitas culturas. Todavia é importante ressaltar que a família é importante

para o dependente e ele é importante para a família. Os familiares podem ser uma

excelente fonte de ajuda para dependentes químicos relutantes em buscar tratamento; e

ter um dependente químico em casa, também pode levar familiares relutantes a

procurarem auxílio.

Nascer e crescer em um ambiente onde já existam dependentes, químicos ou não

costuma ser bastante prejudicial. Os efeitos de viver em uma família de dependentes de

álcool e drogas são tão fortes que o indivíduo pode ser afetado em qualquer estágio de

sua vida, podendo sentir- se inseguro com relação à sua confiança,  auto-imagem e

maneira de ver a realidade. Além disto, essa insegurança não diminui necessariamente,

se a pessoa muda de ambiente (POTTER-EFRON; POTTER-EFRON 1989).
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As patologias ligadas a familiares de dependentes, chamadas inicialmente de co-

dependência, têm sido tema de atenção pública e profissional nos Estados Unidos.

Superficialmente, co-dependência é associada com a saúde e o bem estar de 10,5

milhões de dependentes de álcool e 1,6 milhão de dependentes de drogas injetáveis. A

co-dependência gera 273,3 bilhões de dólares de custos sociais anuais estimados,

ligados a mortes acidentais causadas por abuso de substâncias, abuso sexual, violência

doméstica, doenças infecciosas, prisões, assassinatos, hospitalizações, afetando pessoas

de todas as classes sociais, idades e gênero (HARKNESS; COTRELL, 1997).

A DEPENDÊNCIA DO FAMILIAR E A DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Na experiência clínica com o PAF a grande demanda era de familiares cujos

dependentes químicos em suas famílias não queriam se tratar que não sabiam o que

fazer. Minha equipe e eu atendemos esses familiares e verificamos que ali existia

sofrimento e vontade de ser compreendido. Com o decorrer dos tratamentos (realizamos

grupos de atendimento para familiares sem dependentes em tratamento), constatamos

que familiares que vêm buscar ajuda mesmo quando os dependentes não querem se

tratar acabam provocando mudanças familiares significativas, que inclui busca de

tratamento da parte do dependente.

Outros pesquisadores falam da importância do tratamento do familiar:

GOTHAM; SHER em estudo de 1996 encorajam pesquisadores a investigar conceitos e

tendências populares no campo do tratamento; por exemplo, a necessidade de

tratamento especial para filhos de alcoólicos ou co-dependentes.
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WEST; PRINZ (1987) desenvolveram pesquisa com filhos de alcoolistas e

verificaram que casos de alcoolismo na família são realmente disruptivos para a mesma,

e que os sintomas mais comuns em filhos de dependentes são problemas de conduta,

falta de atenção, insônia, depressão e ansiedade, que também podem ser associados com

pais separados, em conflito ou com outros distúrbios psicopatológicos.

A identificação dos indivíduos que são co-dependentes é um passo importante

para ajudá-los a se engajar na terapia (HUGHES-HAMMER et al., 1998) e sua

abordagem está associada com melhor aderência no tratamento do dependente de álcool

e drogas (CONSTANTINI et al., 1992). Esses ganhos parecem ser obtidos mesmo em

intervenções unilaterais, promovendo melhora do sofrimento familiar e induzindo a

entrada do paciente no tratamento (KIRBY et  al . , 1999). Indivíduos co-dependentes

que se engajam em terapia (auto-ajuda ou profissional) têm ganhado informação e

liberação de relacionamentos gravemente co-dependentes (UHLE, 1994).

Há indícios na literatura de que a intervenção com a família do dependente reduz

o risco de novos casos de dependência entre seus integrantes (JOHNSON; JOHNSON,

1999). No Brasil, HUMBERG et al. (2003)1 discutem a importância do tratamento

terapêutico para familiares no tratamento de dependentes de álcool e outras drogas em

um hospital universitário.

PINHEIRO DE FREITAS (2002) ressalta que o tratamento de adolescentes

drogados não pode prescindir de um trabalho intenso com o grupo familiar, lugar de

origem de toda a problemática.

                                                                
1HUMBERG, e t  a l .  Mode lo  de  Ass i s tênc ia  pa ra  Fami l i a res  de  Dependen tes ;  2003 . (no  p re lo )
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Essas pesquisas e experiências nos revelam que trabalhar com familiares de

dependentes químicos é fundamental. Acredito que o familiar sofre e precisa de ajuda

para cuidar de sua própria dependência e que, tratando a dependência deles, fica mais

fácil tratar a dependência química de outro membro da família. Se todos na família

estão dependentes, é mais difícil sair desse modelo, e, quando um se cuida, acaba

provocando sua quebra e facilitando o tratamento para todos.
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CAPÍTULO II - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

PARTE I - CO-DEPENDÊNCIA

Este capítulo é uma revisão bibliográfica do conceito de co-dependência

realizada através dos bancos de pesquisas InfoPsycho e Medline. Foram usados os

descritores codependency e co-dependence, e aqui será apresentado um resumo do que

foi encontrado e que pareceu relevante para uma visão  abrangente da co-dependência.

O capítulo se inicia com a origem do termo, para depois passarmos para as

diversas visões de co-dependência: leiga, da saúde mental, do movimento feminista e

críticas feitas ao conceito, seguidas da minha conclusão sobre o mesmo.

ORIGEM DO TERMO

Originalmente o termo foi usado para descrever a relação disfuncional entre a

esposa e seu marido alcoólatra, havendo indicações de que evoluiu do termo co-

alcoólatra, no final da década de 70, quando o alcoolismo e a dependência a outras

drogas começaram a ser chamadas de dependências químicas. O foco sobre a família

intensificou-se e o conceito de co-dependência emergiu (LAIGN, 1989). O termo
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tornou-se usual no campo da dependência química, sendo definido de diversas maneiras

(TOFFOLI et al., 1997). Mais recentemente o estudo dos familiares e seu sofrimento

têm sido aprofundado, e o conceito tem se ampliado para descrever a dinâmica de

qualquer relação disfuncional.

GORDON; BARRETT (1993) relatam que a co-dependência foi primeiramente

relatada como uma anormalidade de “policiamento compulsivo” descrito em esposas de

alcoólicos, e que o significado do termo expandiu-se para incluir os filhos de alcoólicos

e qualquer indivíduo próximo envolvido em um relacionamento com um alcoólico.

CERMAK (1986), O’BRIEN; GABORIT (1992) e WHITFIELD (1991) apóiam a tese

de que a co-dependência poderia ocorrer independentemente do alcoolismo ou outros

transtornos causados pelo uso de drogas. CAROTHERS; WARREN (1996), por

exemplo, não encontraram relação entre co-dependência em adultos e dependência

química dos pais durante a infância (LINDLEY et al., 1999).

MEYER (1997) estudou a relação entre eventos estressantes, co-dependência e o

desenvolvimento de transtornos alimentares em mulheres, utilizando o Questionário

Potter- Efron de Co-dependência. Trinta e três por cento das mulheres com transtornos

alimentares relataram ter um membro da família dependente de álcool, e porcentagem

semelhante havia experimentado eventos estressantes crônicos (34%). Dois terços

relataram ainda ter experimentado eventos altamente estressantes. As mulheres com

familiares dependentes de álcool não apresentavam características de co-dependência

mais freqüentemente do que aquelas sem história familiar de dependência de álcool.

Entretanto os autores identificaram uma relação entre co-dependência e exposição

crônica a eventos estressantes (que poderia incluir parentesco com um dependente). Os
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resultados sugerem que co-dependência existe mesmo sem a relação com o dependente

químico, refletindo uma tendência global de viver focado nos outros, sob o preço de se

alienar de si mesmo. Esse resultado concorda com os especialistas contemporâneos que

vêem co-dependência como um mecanismo utilizado para lidar com sentimentos

negativos de ter crescido num ambiente familiar desestruturado.

A hipótese de que mulheres co-dependentes têm mais transtornos alimentares foi

comprovada, todavia não a que mulheres com parentes com dependência química

sofram mais dos referidos transtornos. A dissertação aqui desenvolvido concorda que a

dependência do vínculo não seria restrita à familiares de dependentes, mas à um

histórico de desestruturação familiar, ressaltando que o conceito de desestruturação

pode ser bastante amplo. No entanto, o estudo de MEYER (1997) só foca a co-

dependência feminina, não obtendo resultados com relação a homens co-dependentes.

ESTERLY; NEELY (1997) concordam que indivíduos co-dependentes parecem

ter características comuns como baixa auto-estima, desejo de ser necessário, grande

tolerância para o sofrimento e necessidade de controlar e mudar os outros. Inicialmente

achava-se que essas características se desenvolviam por viver com dependentes

químicos. Todavia, aos poucos, ficou aparente que, apesar de viver com dependentes

químicos realmente causar estresse e contribuir para a gênese de vários problemas

psíquicos, muitos co-dependentes já apresentavam seus problemas antes de se

envolverem. Além do mais, continuavam apresentando estes problemas mesmo que o

dependente químico se recuperasse ou tivessem saído da relação.

Outros dois fenômenos apareceram: além dos problemas emocionais e

interpessoais, muitos co-dependentes também sofrem de outros problemas compulsivos,
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como comer, gastar e jogar compulsivamente; e muitos dos alcoólicos em recuperação

começaram a apresentar comportamentos compulsivos como seus parceiros co-

dependentes. Isso reforça a idéia de que a co-dependência seria também uma forma de

dependência, que ocorre independente do indivíduo dependente químico. E, se este

também não passar por tratamento, repetirá seu sofrimento com qualquer pessoa que

venha a se relacionar, ressaltando que, escolhem inconscientemente como parceiro,

alguém com quem possa estabelecer uma relação de dependência.

No contato direto com os familiares de dependentes químicos, a co-dependência

mostra-se um recurso didático de muita valia. Ao ouvir sobre a questão, o familiar se

identifica. A palavra torna legítimos muitos dos seus sentimentos e lhes dá permissão

para começar a focalizar seus comportamentos disfuncionais (TOFFOLI et al., 1997).

Verificamos que o familiar que vem para o tratamento o faz quando está sofrendo

muito, e que no começo diz que é por causa do dependente. Aos poucos vai

reconhecendo como seus o sofrimento e as atitudes que o provocam. Ao dar um

“diagnóstico”, parece que eles sentem que então “podem” sofrer:  “sofro porque sou co-

dependente...”.

DEFINIÇÕES DE CO-DEPENDÊNCIA:

VISÃO LEIGA

WRIGHT; WRIGHT (1990; 1991) sugerem que a noção mais popular de co-

dependência é a de uma síndrome de personalidade, supostamente com numerosas



18

características, incluindo: rejeição, bloqueio de emoções, depressão, hipervigilância,

compulsão, ansiedade, ser vítima de abuso físico ou sexual e complicações médicas

devido ao estresse.

A literatura de auto-ajuda define co-dependência de várias maneiras, tais como

“dependência a pessoas, comportamentos ou coisas” (HEMFEL et al., 1989). Estes

autores também apontaram que cerca de um em cada quatro americanos são co-

dependentes.

VISÃO DA SAÚDE MENTAL

Mesmo entre cientistas, a definição desse conceito não é precisa, indicando a

necessidade de novas pesquisas (FULLER; WARNER, 2000).

Co-dependência é uma doença de perda da auto-estima e pode ser definida como

qualquer sofrimento ou disfunção que seja associada ou resulte em focar nas

necessidades e comportamentos dos outros. Co-dependentes ficam tão preocupados com

os outros que negligenciam suas próprias necessidades (WHITFIELD, 1997). Os autores

acrescentam ainda que é a mais comum das adições, e é a base a partir da qual emergem

todas as outras compulsões e comportamentos compulsivos. Co-dependência é um

padrão de dolorosa dependência por comportamentos compulsivos e por aprovação dos

outros para encontrar segurança, sentimento de ter valor e identidade (TREADWAY,

1990, apud ANDRESON, 1994). FRANK; GOLDEN (1992) dizem que o co-dependente

precisa estar com alguém que não tenha um funcionamento saudável e que não preencha

suas necessidades. Conseqüentemente continuaria nessa posição de cuidador, e não de
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ser cuidado e poder olhar para si mesmo, para suas próprias fragilidades e necessidades.

WHITFIELD (1991) viu a co-dependência como perda de si mesmo.

HARKNESS; COTRELL (1997), em revisão da literatura sobre o tema,

encontraram seis definições: uma condição emocional, psicológica e de comportamento;

uma reação interpessoal e uma obsessão de controlar; um mecanismo de defesa;

sofrimento associado a atender às necessidades dos outros; uma doença de dependência;

preocupação com outros, com características de extrema dependência. São definições

com as quais concordo.

Ainda nesse estudo, é citada pesquisa realizada por LYON; GREENBERG

(1991), que definem co-dependência como mulheres atraídas por homens exploradores e

lhes oferecendo ajuda. Em sua pesquisa eles averiguaram que filhas de alcoólatras

achavam homens com características de exploradores mais atraentes e lhes ofereciam

muito mais ajuda do que mulheres sem familiares dependentes. Aqui novamente a co-

dependência é focada na mulher, excluindo o parceiro, que, creio, também deveria ser

avaliado como co-dependente. É ressaltado um aspecto com o qual  concordo, que é o do

co-dependente buscar alguém que não lhe dê atenção, que, mesmo desejando, não obtém

nesta relação, onde será ele o “cuidador”. Nesse caso, os homens exploram as mulheres,

que negligenciam seus cuidados consigo mesmas para cuidar deles.

HARKNESS; COTRELL (1997) investigaram o construto social de co-

dependência no tratamento de dependência de álcool e drogas colocando três questões

para conselheiros que tratavam os dependentes e familiares: o que eles queriam dizer

com co-dependência; até que ponto co-dependência estaria associada à figura da mulher;

e até que ponto os diferentes conceitos concordavam. Os resultados sugerem que o
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conceito é confiável e pode ser mensurado na prática clínica, sendo usado para descrever

tanto homens quanto mulheres, com boa concordância entre os diferentes conselheiros,

que utilizavam a mesma palavra com o mesmo significado. Desse estudo é importante

ressaltar o conceito ser usado para descrever homens e mulheres.

De acordo com PREST (1998), o termo vem sendo usado para designar os efeitos

nos membros da família do indivíduo dependente e a tópicos sistêmicos de disfunção

familiar. Segundo HOGG; FRANK (1992), o termo “co-dependência” vem ganhando

popularidade entre o público em geral e entre profissionais da área da saúde.

POTTER-EFRON; POTTER-EFRON (1989) definem a pessoa co-dependente

como “alguém que tem sido significativamente afetado de um modo específico por um

envolvimento presente ou passado com um indivíduo alcoólico, dependente químico ou

com outro envolvimento familiar altamente estressante”.

FRANK; GOLDEN, 1992 dizem que as origens da doença se encontram na

primeira infância, na época em que as pessoas aprendem a entrar em relações de

dependência, e muitos co-dependentes são filhos de pais negligentes, abusadores ou

dependentes. Esta visão será aprofundada no capítulo III ao tratar das relações entre pais

e filhos.

POTTER-EFRON; POTTER-EFRON (1989) dizem que a ampliação do conceito

para descrição não só de familiares de dependentes de álcool e drogas vem sendo

aprofundada, e questionam se este apenas pode ser aplicado a familiares de dependentes

químicos, ou se incluiria indivíduos que passaram por situações familiares gravemente

estressantes. Concluem então que a família de dependentes químicos pode ser um

modelo, um paradigma, no qual podemos obter informações sobre a co-dependência,
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contudo outras circunstâncias familiares poderiam produzir padrões similares,

particularmente famílias com problemas crônicos negados, como incesto e doenças

mentais.

Características da co-dependência parecem se desenvolver em ambientes

familiares estressantes; pensamentos e sentimentos co-dependentes aparecem como uma

maneira de sobrevivência e de lidar com o ambiente, que sendo hostil, não ajuda o

indivíduo a sentir-se seguro para fazer suas próprias escolhas. Este, fragilizado, não

consegue controlar a si próprio, e, sem se dar conta, fica controlado pela sua

preocupação com os outros (GOTHAM; SHER, 1996).

Após revisão da literatura, somente um estudo brasileiro sobre co-dependência

foi encontrado. Este consiste de uma reflexão crítica a respeito dos critérios diagnósticos

para co-dependência e uma analogia desta com o mito de Narciso e Eco (TOFOLLI et

al., 1997). Os autores caracterizam a co-dependência como uma disfunção

comportamental específica e previsível, freqüente em indivíduos emocionalmente

ligados a dependentes químicos. O trabalho aponta para a importância da reflexão sobre

o conceito – nos aspectos psicológicos, pedagógicos e patológicos – para a devida

elaboração de estratégias de tratamento.

VISÃO DO MOVIMENTO FEMINISTA

Existem muitas críticas feministas ao conceito de co-dependência.

Originalmente o termo foi usado para descrever a relação disfuncional entre a

esposa e seu marido alcoólatra (TOFFOLI et al., 1997) e, mesmo tendo evoluído para
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descrever a dinâmica de qualquer relação disfuncional, muitos ainda vêem o conceito

com o viés dessa primeira definição, como se o conceito só fosse utilizado para definir

esposas de dependentes.

FABUMNI et al. (1989 apud ANDERSON, 1994) notaram que a criação de uma

nova doença feminina propicia um sem-número de clientes para a indústria de

tratamento da dependência.

O movimento da co-dependência é associado com características femininas.

DEAR; ROBERTS (2000) dizem que as mulheres, mais do que homens, são treinadas

para atender os outros e focam sua energia na capacidade de cuidar. WETZEL (1990,

apud ANDERSON, 1994) argumenta que apenas se comportar como o estereótipo da

feminilidade já seria suficiente para ser diagnosticada como personalidade dependente

ou histriônica. Com relação à dependência do vínculo é feita essa diferenciação, dado

que, como veremos mais adiante, esta não é caracterizada só por cuidar. Cuidar pode ser

bom para os dois, todavia o cuidar na dependência do vínculo é necessidade imperativa,

não escolha; é forma de controle, de si e do outro.

Alguns autores criticam o conceito de co-dependência porque coloca a mulher no

lugar de vítima, tirando-lhe a responsabilidade. BROWN (1990, apud ANDERSON,

1994) afirma que o conceito não é bom, pois culpa a vítima, é politicamente incorreto e

regressivo, ignorando que as mulheres são parte de um grupo oprimido e sugere que elas

mudem a si mesmas ao invés do mundo, tirando assim a sua responsabilidade de lutar

por igualdade e justiça culpando os outros por eventos negativos da sua vida e, como

pregam os 12 passos, colocando-se como sem poder diante da doença. COLLINS (1993)
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diz que o conceito não valoriza como muitas mulheres conseguem viver e criar seus

filhos mesmo em condições muito adversas.

Nesta dissertação busco a conscientização das dificuldades de quem sofre com a

dependência do vínculo, seja homem ou mulher. Como neste estudo será utilizada a

psicanálise para definir a dependência do vínculo e esta busca que o sujeito se

responsabilize pelo que é seu, o principal motivo de ter mudado a denominação do

estudo de co-dependência para dependência do vínculo é justamente tirar o prefixo “co”.

A dependência é da pessoa e não do outro. Conseqüentemente, só posso dizer que

concordo com a crítica que os autores fazem ao conceito de co-dependência.

Outros autores criticam o conceito porque responsabiliza a mulher como

causadora do problema do companheiro. WETZEL (1991, apud ANDERSON, 1994)

nota que diagnósticos, como o de co-dependência, sendo mais utilizados para descrever

mulheres com problemas de relacionamento, poderiam prejudicá-las, e ser usados contra

elas em disputas por custódias, casos de abuso sexual e maus tratos. Na minha opinião,

qualquer conceito pode ser perigoso quando mal utilizado.

FRANK; GOLDEN (1992), reforçam que o prefixo “co” implica co-autoria, co-

responsabilidade e que isto vai contra o trabalho com mulheres abusadas, que não são

responsáveis pelo comportamento violento dos seus abusadores, já que muitas vezes

maridos dependentes de álcool ou drogas abusam de suas mulheres. Um termo como co-

dependência pode obscurecer a realidade de uma situação com a qual estamos tentando

lidar: um sistema de opressão pelo qual a mulher não é responsável, entretanto está

lutando para achar uma solução.  Minha opinião é que as mulheres abusadas também

precisam de tratamento, assim como o marido abusador. Se ambos configuraram esta
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relação e nela se mantém, creio que ambos precisam de ajuda. Não colocando uma visão

de julgamento, de vítimas ou carrascos, porém de tratamento de pessoas que sofrem.

Aqui será estudada a dependência do vínculo que, mesmo tendo um início

comum com o estudo da co-dependência, enfatiza que esta não se restringe nem à

mulheres, nem a familiares de dependentes. Na minha opinião, existem casais onde

nenhum dos dois é dependente químico, porém os dois são extremamente frágeis,

mantendo uma dependência mútua, como se um fosse a droga do outro.

OUTRAS CRÍTICAS

O conceito de co-dependência se estendeu para todos os

tipos de famílias e o termo dependência vale para tudo, de

relacionamentos a gasto excessivo.  O fenômeno se dissemina

pelo país como moda... parece que a indústria da dependência

é uma dependência por si, e que nem as feministas ficaram

imunes (WETZEL, 1991, apud ANDERSON, 1994).

É importante ouvir as críticas ao conceito de co-dependência uma vez que

muitas delas podem  também ser feitas à dependência do vínculo. A crítica acima tem

fundamento. Hoje em dia fala-se muito de dependência, de vários tipos, e há o perigo da

indústria da dependência. Contudo as dependências e depressões são um sintoma desta

época que estamos vivendo, e não podemos ignorá-las. Devemos pesquisá-las e

compreendê-las melhor para ajudar quem sofre, tomando o devido cuidado para não

massificar sua compreensão.
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 Mesmo que muitas pessoas tenham sido auxiliadas por

seu envolvimento com o movimento da co-dependência o

conceito envolve questões sociais e precisa de uma análise

crítica. Caso contrário, o conceito, mesmo que sedutor, pode

ser perigoso. (BROWN, 1990, apud ANDERSON, 1994).

BABCOCK (1990, 1991 apud ANDERSON, 1994) sugere que o uso abusivo do

conceito pode evitar que terapeutas diagnostiquem outras síndromes dignas de atenção.

É essencial que qualquer conceito possa ser compreendido levando em conta as

variáveis sociais, culturais e individuais. Percebo a importância de conceituar a

dependência do vínculo, para usá-la como parâmetro, todavia não cegamente, estando

atenta aos sintomas que o indivíduo apresenta e também a possíveis co-morbidades.

Críticas ao conceito observam que este não tem validade diagnóstica (HAAKEN,

1990) e que não há, até o presente momento alguma entidade, clínica que corresponda

unicamente a este conceito (GIERYMINSKI; WILLIANS, 1986, apud ANDERSON,

1994).  É verdade que o conceito não tem ainda validade diagnóstica, entretanto, penso

eu, o importante neste primeiro momento, é defini-lo, para utilizá-lo da melhor maneira

possível, ajudando quem está sofrendo, evitando que o conceito se perca, ou seja usado

abusivamente ou de maneira errônea. Por exemplo, SHAEF (1986) conclui que todos

que tenham relação com pessoas envolvidas com algum processo de dependência são,

por definição, co-dependentes. Discordo dessa opinião e penso que essas pessoas

precisam ser avaliadas, podendo ser ou não dependentes do vínculo. Do mesmo modo

que não são todos os que usam drogas que são dependentes químicos, nem sempre quem

tem um relacionamento com um dependente será um dependente do vínculo.
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Há um considerável número de publicações leigas sobre co-dependência,

endereçadas especialmente ao indivíduo co-dependente. No entanto, poucos trabalhos

têm sido destinados às necessidades dos profissionais de saúde com relação a

diagnóstico e tratamento de indivíduos, casais e famílias (CARRUTH, 1989). Apesar de

haver extensa literatura de auto-ajuda sobre o tema, há pouca pesquisa empírica

(LINDLEY et al., 1999), refletindo a falta de consenso sobre a definição conceitual e

operacional da co-dependência (HEMFELT et al., 1989; GOTHAM; SHER, 1996).

Essas afirmações destacam a importância de estudos científicos para aprofundar o

conhecimento sobre o tema.

ESTUDOS COM FILHOS DE DEPENDENTES DE ÁLCOOL E DROGAS

GUINTA; COMPAS (1993) conduziram estudo, comparando o nível de

ansiedade entre filhas de dependentes de álcool e drogas e filhas de não dependentes,

não encontrando diferenças significativas. Deve-se levar em conta que a amostra do

estudo era composta de jovens universitárias, sendo que a maioria estava ou já havia

estado em tratamento. Duas explicações são possíveis para esse resultado: não existiria,

de fato, uma associação entre dependência de drogas dos pais e níveis mais elevados de

ansiedade das filhas. Alternativamente, por se tratar de amostra com altas taxas de

tratamento, é possível que eventuais diferenças de ansiedade tenham sido trabalhadas

previamente ao estudo, impedindo sua identificação.

IRWIN (1995) estudou adultos, investigando se co-dependência pode ser prevista

por traumas de infância. Os resultados desse estudo indicam que não. Isto não significa
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que traumas de infância não tenham conseqüências para o desenvolvimento, contudo a

relação entre traumas de infância e co-dependência não está definida. Os autores

identificaram uma relação entre co-dependência e narcisismo, todavia concordam que

esse conceito é complexo e multifacetado e que seriam necessários outros estudos, para

determinar que facetas específicas do narcisismo são relacionadas com a co-dependência

e que processos do desenvolvimento estão por trás dessa relação.

VANICELLI (1989 apud ANDERSON, 1994) sustenta que se prender ao

conceito de co-dependência confere uma visão negativa para os filhos de dependentes.

Um estudo de PETRIE; GIORDANO; ROBERTS (1992, apud ANDERSON, 1994) não

identificou diferenças significativas na auto-estima de filhas de dependentes e não

dependentes.

O conceito de co-dependência tende a simplificar o complexo fenômeno,

estereotipar os clientes e negar as diferenças, deixando de escutar a singularidade de

cada história familiar. Diferenças culturais também muitas vezes são desprezadas: por

exemplo, culturas onde as mulheres realmente têm que se submeter aos maridos, sem

condições de poder reclamar ou escolher.

Essas críticas reforçam a necessidade de estudos científicos, isentos de

preconceitos, e a importância de estudar o dependente do vínculo com um olhar

separado do dependente químico. Estudar a dependência do vínculo e poder

compreendê-la levando em conta a cultura, os costumes e o sofrimento advindo desta.

Não se restringir a filhos e esposas de dependentes, e não criar o estigma, pois, como

também foi possível verificar nesta pesquisa, muitos familiares de dependentes químicos

não são dependentes do vínculo, e muitos que não familiares de dependentes químicos, o
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são. Considero relevante não usar o prefixo “co”, como foi falado anteriormente, posto

que ele vincula demais ao outro, tirando a responsabilidade do dependente do vínculo.

Como se este só fosse dependente por causa do outro, o que verificamos não ser

verdade, dado que a pessoa costuma repetir seu comportamento em suas relações. Da

mesma forma é essencial não misturar características femininas da dependência, porém

acredito que, delimitando melhor o conceito, isto ficará mais claro. Outro fator a se

considerar é que estudos apontam que a dependência do vínculo, quando bem tratada,

pode apresentar bons índices de melhora, como mostra o estudo de GUINTA; COMPAS

(1993) acima citado.

CONCLUSÃO DO CAPÍTULO II

O conceito de co-dependência fala da compulsão de cuidar e controlar o outro. É

a perda da auto-estima, o foco nas necessidades e comportamentos dos outros e a

negligência de suas próprias necessidades. É uma constante busca por aprovação para

encontrar segurança, sentimento de ter valor e identidade.  O início de seu estudo se dá

junto aos familiares de dependentes químicos dado que, como estes precisam de

cuidados e muitas vezes de controle externo, nessas famílias ficava mais evidente a

presença de cuidadores compulsivos. No entanto, a observação e as pesquisas nessa área

indicam que a co-dependência não é restrita a familiares de dependentes, contudo

características da co-dependência parecem se desenvolver em ambientes familiares

estressantes. Os pensamentos e sentimentos co-dependentes aparecem como uma

maneira de sobreviver e lidar com o ambiente hostil, que não ajuda o indivíduo a sentir-
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se seguro para fazer suas próprias escolhas. Este, fragilizado, não consegue controlar a si

próprio, e acaba sem perceber, ficando controlado pela sua preocupação com os outros.

Além disto, devido à sua baixa auto-estima e ao modelo de família que não estava

disponível para suas necessidades desde criança, busca alguém que não tenha um

funcionamento saudável e não preencha suas necessidades O início da descrição do

conceito foi fundamental para começar a pesquisa nesta área, todavia as críticas e a falta

de critérios mais precisos para descrevê-lo são indicadores da necessidade de ampliar a

visão sobre o mesmo.

As principais críticas ao conceito são: a sua vinculação a características

femininas de cuidar, que não contribuiria para o movimento de independência dessas,

sua possível vinculação à indústria das dependências; a falta de fronteiras definidas, e

que o prefixo “co” vincularia a patologia do dependente químico, ou outra pessoa que

estivesse ligada ao co-dependente, a este, como se não fossem duas patologias

diferentes. Neste trabalho, pretendo me aprofundar no estudo dessa dependência que

acredito não ser “co”, mas dependência, que acontece com homens e mulheres, e

contribuir para definir suas fronteiras. Com relação à indústria das dependências, temos

sempre que tomar o cuidado de não generalizar nenhuma patologia, entretanto para

evitar que isto aconteça devemos realmente definir melhor as fronteiras destas.
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CAPÍTULO III - DEPENDÊNCIA DO VÍNCULO

Minha hipótese de trabalho é que a dependência do vínculo se desenvolve por

causa do tipo de ligação desenvolvida na infância precoce. Esta tem seu início na relação

mãe/ bebê, ressaltando que, nela ficam incluídas a relação do pai com o bebê, da mãe

com o pai, dos avós, e outras relações próximas, e suas expectativas, condições, cultura e

o momento que estão vivendo.  Esta relação seria específica daquela mãe com aquele

bebê, com seus conteúdos inatos, hereditários e desenvolvidos, portanto, o que acontece,

é algo oriundo daquele vínculo, e a mesma mãe pode ter uma ligação diferente com

outros filhos. Este bebê iria assim repetir os mecanismos daquela relação.

Se a mãe não pode ajudar seu filho a desenvolver um ego estruturado, seja por

também não tê-lo, por estar deprimida, indisponível, ou porque naquela relação e

momento não teve condições para isto, a criança desenvolve um ego frágil. Seu

superego, por sua vez, sendo herdeiro das influências parentais, quando estas são

confusas, se desenvolve sem parâmetros reais, idealizado, num momento fazendo

requisições desmesuradas, em outro sem exigência nenhuma. Seus desejos,

conseqüentemente, ficam muitas vezes extremamente recalcados no id, e quando podem

soltar-se o fazem como se não houvesse princípio de realidade, somente guiado pelo

prazer.
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O ego, sendo pouco estruturado, e não conseguindo lidar com esse superego

persecutório, e esse id demandante, além da realidade que quer se impor, tem que acirrar

seus mecanismos de defesa, que, por terem de ser usados sem flexibilidade, acabam

trazendo muito sofrimento e dificuldade de mudança. Além disto, o uso indiscriminado

desses mecanismos de defesa leva o indivíduo a não ter consciência de muitos de seus

sentimentos, que dessa forma permanecem inconscientes.

São indivíduos que sentem muita angústia, uma vez que o ego fica sempre alerta,

sentindo perigos no mundo externo e interno. Sentem também muita culpa devido às

exigências desmedidas do superego.

Para desenvolver minha opinião sobre a dependência do vínculo, neste capítulo

começarei citando Freud e sua teoria sobre o aparelho psíquico, passarei para autores,

como Winnicott, Bolby e Bleger, que destacaram a importância das primeiras relações

para o desenvolvimento dos indivíduos, e terminarei falando dos mecanismos de defesa.

AS INSTÂNCIAS PSÍQUICAS

Freud criou um sistema metapsicológico, que faz uma topografia hipotética do

aparelho psíquico, para explicar como neste espaço atuariam dinamicamente as diversas

forças psíquicas. Assim, em 1900, na Interpretação dos Sonhos apresenta a primeira
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concepção sobre a estrutura do funcionamento psíquico, chamada de Primeira Tópica.

Esta se refere à existência de três sistemas: inconsciente, pré-consciente e consciente.

Inconsciente: é constituído por conteúdos reprimidos que não têm acesso aos

sistemas pré-consciente/consciente pela ação de censuras internas. Esses conteúdos

podem ter sido conscientes e reprimidos ou serem genuinamente inconscientes (BOCK

et al, 1999).

Seus conteúdos seriam representantes das pulsões e regidos pelo processo

primário: a condensação e deslocamento. Procuram retornar à consciência e à ação, mas

só o fazem com as formações de compromisso e depois de terem passado pelas

deformações da censura.  São desejos da infância que ficam fixados.

Na Segunda Tópica o termo inconsciente qualifica o id, e em parte o ego e o

superego, sendo que em geral as características atribuídas ao inconsciente na primeira

tópica são depois atribuídas ao id  ( LAPLANCHE, PONTALIS, 1967).

Pré-Consciente: sistema onde permanecem os conteúdos acessíveis à

consciência. É o que não está na consciência mas no momento seguinte pode estar

(BOCK et al, 1999). Rege-se pelo processo secundário e está separado do inconsciente

pela censura que não permite que conteúdos inconscientes passem para o pré-consciente

sem sofrer transformações ( LAPLANCHE, PONTALIS, 1967). Na Segunda Tópica

qualifica essencialmente conteúdos ligados ao ego, mas também ao superego.

Consciente: recebe ao mesmo tempo conteúdos do mundo interior e exterior.

Destacam-se os fenômenos da percepção, atenção e raciocínio (BOCK et al, 1999).
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Entre 1920 e 1923 Freud remodela a teoria do aparelho psíquico e introduz os

conceitos de id, ego e superego.

Id: reservatório de energia psíquica, onde se localizam as pulsões de vida e de

morte. Regido pelo princípio do prazer  (BOCK et al, 1999).  Seus conteúdos são em

parte hereditários e inatos e em parte recalcados e adquiridos. Entra em conflito com

ego e superego (LAPLANCHE, PONTALIS, 1967).

Ego: está numa relação de dependência quanto às reivindicações do id, aos

imperativos do superego e as exigências da realidade. Situa-se como mediador

encarregado dos interesses da totalidade da pessoa, mas sua autonomia é relativa.

Regido pelo princípio da realidade. Altera o princípio do prazer para buscar a satisfação

dentro das condições possíveis na realidade. Nesse sentido, a busca do prazer pode ser

substituída pela busca em evitar o desprazer. Suas funções básicas são percepção,

memória, sentimento e pensamento.

Põe em jogo uma série de mecanismos de defesa motivados pela percepção de

um afeto desagradável (sinal de angústia). Nessas operações, as tentativas de ligação da

energia pulsional são contaminadas pelas características do processo primário e ficam

com aspecto compulsivo, repetitivo e irreal.

Na segunda tópica o ego é mais vasto do que o sistema pré-consciente/

consciente, pois suas operações defensivas são em grande parte inconscientes.
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Com relação à origem do ego, existem dois registros diferentes:  seria vindo do

id em contato com a realidade exterior ou produto de identificações (LAPLANCHE,

PONTALIS, 1967).

Superego: juiz ou censor do ego. Origina-se do complexo de Édipo, a partir da

internalização das proibições, dos limites e da autoridade. A consciência moral, a

formação de ideais e a auto-observação são funções do superego. Refere-se a exigências

sociais e culturais.

Melanie Klein e outros psicanalistas recuam para as fases pré-edipianas a

formação do superego.

Como podemos ver em Ego e o Id (FREUD, 1923), o superego engloba as

funções de interdição e ideal (LAPLANCHE, PONTALIS, 1967).

AS PRIMEIRAS RELAÇÕES

Utilizarei a seguir conceitos dos psicanalistas Winnicott, Bolby e Bleger, autores

que selecionei para tratar da importância das primeiras relações para o desenvolvimento

da criança.

Para falar da relação mãe/bebê, vou começar por WINNICOTT (1990), que

descreve o conceito de mãe suficientemente boa. A mãe suficientemente boa teria o que

ele chamou de capacidade de holding, que é  “não só o segurar físico do lactente, mas

também a provisão ambiental total anterior ao conceito de viver com”. Isto implica os
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cuidados com o bebê, a necessidade deste de estar fundido com a mãe, e sua percepção

dos objetos e dele próprio. Na fase do holding, o bebê se torna gradualmente capaz de

experimentar a ansiedade da separação. Isto se dá a partir da sustentação dada pela mãe.

Dessa forma vai se tornando uma pessoa com individualidade própria.

WINNICOTT (1990) diz ainda que, quando a mãe é suficientemente boa,  o

desenvolvimento ocorre de forma adequada e o bebê aprende a capacidade de estar só.

Esta se baseia na experiência de estar só na presença de alguém, e sem uma suficiência

dessa experiência a capacidade de ficar só não pode se desenvolver. Estar só na

presença de alguém pode ocorrer num estágio bem precoce, quando sua imaturidade é

naturalmente compensada pelo apoio da mãe. À medida que o tempo passa, o indivíduo

introjeta essa figura, e dessa maneira torna-se capaz de ficar só sem o apoio ou símbolo

materno. Quando as coisas não vão bem, o bebê reage tornado-se muito demandante,

necessitando da presença física da mãe ou de alguém para se acalmar, ou ficando sem

reação, mascarando suas necessidades, que a mãe não pode escutar.

WINNICOTT (1990) se utiliza conceitos desenvolvidos por KLEIN (1970) e diz

que a capacidade de estar só depende da existência de um objeto bom na realidade

psíquica do indivíduo. A relação do indivíduo com esse objeto interno, junto com a

confiança com relação às realidades internas, lhe asseguram auto-suficiência para viver,

de modo que ele fica temporariamente capaz de descansar contente mesmo na ausência

de objetos ou estímulos externos. Maturidade e capacidade de estar só significam que o

indivíduo teve oportunidade através da maternidade suficientemente boa de construir

uma crença num ambiente benigno. Essa crença se constrói através da repetição de

gratificações instintivas satisfatórias. Consequentemente, posso dizer que o dependente
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do vínculo não teve uma maternagem suficientemente boa e não desenvolveu a

capacidade de estar só, como afirma KALINA (1999), quando fala de dependentes

químicos:

O dependente não suporta a solidão justamente porque,

nela, fica sem apoio, ou melhor, porque na solidão volta a

experimentar a insuficiência do apoio recebido quando era

criança. Este reencontro com o ausente (os afetos) tem para o

dependente o efeito de uma catástrofe. O fato de a solidão

equivaler à vivência de morte deve-se precisamente, a isto: a

solidão adquire o caráter de uma experiência na qual o

dependente se percebe vazio, isto é, sua inconsistência. Trata-

se de um sentimento de impotência irreversível, na medida

em que, dominado por ele, o dependente não tem a que ou a

quem recorrer para suportá-lo e, muito menos ainda para

superá-lo. Assim o ato drogadictivo pode ser visto como uma

prevenção: o dependente o realiza para evitar que se

manifeste, com toda sua contundência, a experiência

desintegradora da solidão-morte. Paradoxalmente,

consumando este ato de maneira sistemática (isto é,

claramente adictiva), vê-se favorecida a irrupção da definitiva

aniquilação.
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Outro conceito desenvolvido por Winnicott (1960) é o de falso-self. Quando a

mãe não é suficientemente boa, e não tem capacidade de holding, o bebê vai

desenvolvendo o falso-self. Segundo ele, o falso-self pode ser explicado através das

primeiras relações objetais. Neste momento o bebê ainda não está integrado e é

dependente da mãe. Periodicamente um gesto do bebê expressa um impulso espontâneo.

A fonte desse gesto é o self verdadeiro.  Dependendo da maneira como a mãe responde

ao gesto espontâneo do bebê, ele poderá desenvolver sua espontaneidade, ou não. Se a

mãe alimenta a onipotência infantil, esta reforça o ego do bebê (mãe suficientemente

boa). Se não for capaz de complementar a onipotência do bebê, e substitui o gesto deste

pelo seu próprio, este desenvolverá submissão, que é o estágio inicial do falso-self,

resultado da inabilidade da mãe de sentir as necessidades do seu filho.

O self verdadeiro não se torna uma realidade se não houver êxito repetido da mãe

em complementar a onipotência do bebê. Havendo, o bebê pode, aos poucos, ir

renunciando à onipotência. Pode começar gozar a ilusão do onipotente criando e

controlando. Essa é a base da capacidade de simbolização. Entre o bebê e o objeto existe

algo, uma atividade ou sensação e isto os une. E se há algo separando ao invés de unir, a

função de simbolização fica bloqueada. Podemos ver nos dependentes a dificuldade de

simbolização que viria dessa relação precoce.

O desenvolvimento do falso-self funciona como uma defesa à exploração do

verdadeiro self (WINNICOTT, 1960).
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Outros autores usam termos semelhantes:

Para proteger-se em sua precariedade, podemos já

adiantar  que poderão emergir os fenômenos da personalidade

"como-se" (deutsch), de falso-self (WINNICOTT), ou de self

em branco (GIOVACHINI). Através da adesão submissa ao

outro, de um mimetismo incontrolável (sugestionabilidade

compulsiva) e/ou de um auto-esvaziamento afetivo e ideativo

de caráter defensivo pode ser evitada a separação do objeto

que deixaria o self não coeso entregue à sua fragilidade

radical. São pessoas cujas demandas narcisistas de amor e

atenção decorrem da dificuldade de manter um bom

equilíbrio narcísico sem estes suprimentos constantes à sua

auto-estima (O'DWYER DE MACEDO apud

FIGUEREDO)2.

A dependência do vínculo parece ser baseada no falso-self, posto que, como o

bebê coloca o gesto da mãe como seu para agradá-la, o dependente do vínculo coloca os

movimentos do outro como seus para agradá-lo. E escolhe, de maneira inconsciente, um

outro que precise deste que faça o seu gesto para sentir-se seguro.

Eu concordo com muitos conceitos utilizados por Winnicott, mas faço a ressalva

que, onde ele ressalta a relação da mãe com o bebê, eu acrescentaria que a relação de

ambos é formada pelo que existe entre aquela mãe, naquelas condições, naquele

                                                                
2 O'DWYER DE MACEDO apud  FIGUEREDO,  L .  C .  O Caso-Limite  a  as  Sabotagens  do
Prazer .  (Pa les t ra  pronunciada  na  Sociedade  de  Ps icaná l i se  do  Rio  de  Jane i ro ,  se tembro  de
1999 ,  p .8 -22) .
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momento, e aquele bebê específico. Senão corre-se o risco de culpabilizar a mãe. Assim

eu usaria o termo maternagem suficientemente boa, não mãe suficientemente boa,

evitando estigmatizar a mãe e ressaltando a qualidade daquela relação.

Além de Winnicott, outro autor que reforça a importância da qualidade das

primeiras relações é Bowlby.

TEORIA DO APEGO

BOWLBY (1969, 1973, 1980) e outros colegas desenvolveram a teoria do apego

e também dizem que as relações afetivas iniciais são as experiências emocionais mais

intensas que alguém pode ter. E que a personalidade adulta é o resultado de como foram

essas primeiras ligações, isto é, se havia pessoas disponíveis e responsáveis para as

necessidades da criança. Não apenas para cuidar como uma obrigação, mas para

estabelecer de fato uma relação profunda com a criança. Deste modo ela pode

desenvolver sua segurança e auto-estima sentindo-se querida e necessária, com

confiança na vida.

De acordo com a teoria do apego, crianças que não tiveram essa experiência

vêem o mundo como desconfortável e perigoso. Têm dificuldade em sentir alegria

porque não se sentem a salvo e seguros. Concluem que não são pessoas que podem ser

queridas e amadas. Assim, segundo o autor, desenvolvem ligações de ansiedade, em que

tomam conta dos outros de modo compulsivo, ficando deste modo ligados pela

compulsão de cuidar e não entrando em contato com o afeto. A mais comum é a forma

de ligação de ansiedade. São indivíduos que cresceram em famílias onde existiam
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figuras de ligação, mas estas não estavam disponíveis, ou não respondiam de maneira

adequada, de modo que essas crianças não puderam ser “dependentes” no estágio

esperado. O resultado disto é que essas crianças crescem ansiosas e inseguras,

procurando de maneira desesperada figuras de ligação. Ficam extremamente

dependentes dos outros e buscando confirmação de que não serão abandonados. Sentem-

se ridículos e fracos por serem assim tão dependentes, e mesmo no campo da Saúde

Mental, não há ainda um diagnóstico que os descreva como pessoas que têm uma

expressão exagerada de afeto buscando um amor que nunca sentiram (podemos dizer

que seria a dependência do vínculo).

Já os que sofrem do cuidado compulsivo com os outros, preocupam-se quase

exclusivamente com o bem estar dos outros. Têm pouco conhecimento a respeito deles

mesmos e da sua baixa auto-estima. Acham que todo o seu sofrimento é causado pelo

outro. Sempre escolhem parceiros deficientes em algum aspecto e que precisem dele,

assim sentem-se necessários e projetam toda sua necessidade de cuidado no outro. Esse

padrão de comportamento gera frustração, desapontamento e ódio inconsciente contra

este outro de quem eles tanto cuidam, mas que não cuida deles. Eles também vêm de

famílias caracterizadas por certos tipos de inconsistência nas respostas familiares. Em

geral são famílias em que as necessidades da criança ficavam em segundo plano devido

a necessidades mais urgentes dos pais. O padrão mais comum vem de famílias com mães

com ligações de ansiedade e pais ausentes. A criança conseqüentemente desenvolve um

padrão de ocultar suas necessidades para agradar a mãe e o pai.

O terceiro tipo de desordem resultante de dificuldades de ligação é o que o autor

chamou de desapego emocional. É um processo defensivo no qual a criança, a fim de
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não sentir a falta de cuidados e amor, nega essas necessidades como se realmente não

existissem. Se coloca numa posição de invulnerabilidade, evitando qualquer situação

que possa levá-las a sentir-se vulnerável, e caso essa situação se aproxime reage com

braveza.

Todas essas situações descritas se aproximam-se do conceito de dependência do

vínculo, mesmo que no último caso isto não fique tão aparente (mesmo estes precisam

controlar os outros e sentem daí sua força e sua invulnerabilidade). Se essas pessoas não

forem tratadas adequadamente é quase certo que daí virá uma nova geração de co-

dependentes (ESTERLY; NEELY, 1997).

Falaremos ainda de Bleger, que enfatiza a importância do processo inicial da

simbiose mãe/bebê e para que haja o processo de separação, que ele chamou de

dessimbiotização.  Ele afirma que uma criança que não pode separar-se adequadamente

de sua mãe (dessimbiotizar-se), irá confundir que conteúdos são seus e que conteúdos

são do outro, uma vez que utilizará de mecanismos projetivos (que serão explicados

adiante) para lidar com o que não aceita em si mesma. Desta maneira, serão pessoas

extremamente dependentes do outro.
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MODELO DA SIMBIOSE

BLEGER (1978) diz que o bebê começa com um estado de indiferenciação com

o mundo externo, e que vai desenvolvendo sua identidade e  sentido de realidade.

Da dependência total até a independência ou dependência madura existe um

período muito grande, que pode durar toda a vida, no qual se misturam rasgos de

dependência infantil com outros de dependência madura e de formação reativa frente à

dependência. O remanescente dessa indiferenciação inicial numa personalidade madura

é o responsável pela persistência da simbiose e se manifesta tanto no desenvolvimento

normal (adolescência, período de crises e mudanças), como em algumas patologias (por

exemplo, na melancolia). Se a totalidade ou grande parte da personalidade se estrutura

sobre esta indiferenciação, encontramo-nos com a personalidade ambígua ou com

rasgos de caráter ambíguo. Por outra parte, essa indiferenciação, com a simbiose e

ambigüidade, é normal e pode implicar quadros ou momentos patológicos necessários à

evolução normal da personalidade.

As perturbações do processo de projeção/introjeção estão  na base dos conflitos

de dependência/independência, posto que uma pessoa que continua com muitos traços

de  dependência precisa do outro para projetar seus conteúdos que desconhece por não

agüentar e não aceitar vê-los em si mesma. Essa não aceitação é inconsciente e vem de

um superego extremamente rígido e persecutório. O ego perdido diante das exigências
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deste superego e de um id demandante precisa utilizar-se de mecanismos de defesa

como a projeção para livrar-se da angústia que o conflito entre as instâncias lhe causa.

Junto com os fenômenos de projeção/introjeção temos que estudar a formação de

condutas do tipo autista simbiótico  e o manejo de ansiedades paranóides e depressivas.

O autismo pode ser definido como distanciamento da realidade junto com

predominância da vida interior. Hoje considera-se o autismo como uma conduta

defensiva frente a situações persecutórias nos quais predomina a relação com objetos

internos e, portanto, vínculo de caráter narcísico (BLEGER, 1978). Importante ressaltar

a diferença de narcisismo e autismo, pois o que existe para o autista é apenas o seu

mundo interno e para o narcisista o mundo externo existe, mesmo que seja para servir

como espelho de seu mundo interno.

No autismo precoce infantil a característica fundamental é o retraimento e a

distância do mundo externo que se mantém como uma barreira divisória. Tudo o que

significa forçar ou romper essa barreira é vivido com grande angústia (BLEGER, 1978).

Podemos dizer então que os dependentes do vínculo têm traços narcísicos e autísticos,

dado que têm muita dificuldade de ver o outro e o mundo externo como separados de

seu mundo interno. Sofrem muito com isto e podem usar drogas como tentativa de

voltar a uma relação de simbiose ou usar o outro para buscar essa relação, e atenuar sua

angústia como acontece na dependência do vínculo.
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Assim como no autismo predomina essa relação com os objetos internos e o

distanciamento da realidade externa vista como ameaçadora, na simbiose essa relação

aparece através da projeção dos conteúdos internos nos objetos externos.

M. MAHLER (1960, apud BLEGER 1978) estudou as psicoses simbióticas que

se caracterizam por um vínculo de dependência muito estreito com o objeto externo. A

sintomatologia aparece muito claramente quando se rompe a simbiose, sob a forma de

crises de pânico ou catastróficas. São projeções maciças sobre um objeto, de tal maneira

que no objeto fica uma boa parte do eu do sujeito. Também significa a fixação ou

regressão a uma primitiva relação simbiótica mãe/filho, normal durante o

desenvolvimento. A psicose simbiótica aparece quando se rompe a simbiose. Deste

modo a simbiose aparece como defesa contra ansiedades psicóticas (importante ressaltar

que ansiedades psicóticas não significam, necessariamente, a irrupção de uma psicose,

pois uma pessoa com funcionamento neurótico pode ter, entre seu funcionamento,

partes psicóticas). Bleger define a simbiose como defesa frente a confusão e

aniquilação. A encenação de uma parte de si mesma para seguir vivendo.

Esse modelo de simbiose aparece na dependência do vínculo, uma vez que o

dependente projeta no outro e, quando essa simbiose é rompida entra em pânico. Vemos

que esta funciona como defesa contra ansiedades psicóticas. Conseqüentemente, o

dependente do vínculo precisa manter-se dependente para manter seus conteúdos

projetados. Não tem ainda desenvolvida a possibilidade de introjetar seus próprios

conteúdos.
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Quem projeta tem que ajudar o outro a ter vida para continuar projetando,

todavia não muita vida para não perdê-lo. O depositário das projeções tem que ser vivo

e morto tal como são os objetos projetados. É isto que vemos na dependência do

vínculo, na qual os dois sobrevivem, contudo ninguém pode ter uma vida independente

para não quebrar essa defesa tão estruturada.

A morte em troca da dependência, esta é sua

possibilidade de viver. O vínculo simbiótico é assim um

pacto com as partes mortas, destruídas e perigosas de seus

integrantes, os que se juramentam, para poder fortalecer um

cadáver comum. É um pacto para viver e seguir vivendo. O

segredo da simbiose é o de um cadáver com vida que deve

ser mantido, controlado e imobilizado entre seus integrantes.

Descontrolar-se pode produzir a destruição (BLEGER, 1978).

Tanto o vínculo autista como o simbiótico são relações narcísicas, ambos com

objetos internos em que se trata de preservar o princípio do prazer e defender-se da

intromissão da realidade externa, que aparece como perigosa, uma vez que representa a

falta de controle dessa relação. A dependência do vínculo também aparece como uma

relação narcísica, apresentando características do vínculo simbiótico, muitas vezes

unindo uma pessoa com necessidade de um vínculo simbiótico com outra com vínculo

autista, misturando um e outro e revelando o narcisismo no uso do outro para suas

próprias necessidades e não numa relação de duas pessoas diferenciadas.
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O depositante tem que controlar o depositário para que não irrompa dentro dele

sua formação autista, tanto quanto tem que controlar para que não irrompa o que foi

depositado. Por isto também a necessidade de controle.

O mais típico da simbiose é que os papéis não são compartilhados e sim

repartidos. E repartir papéis significa a necessidade de dissociação para evitar a

destruição e a confusão. O compartilhar é criador enquanto o repartir exige imobilização

e a entrada num círculo vicioso paralisador.

A instalação da simbiose ou do autismo significa uma dissolução da

complexidade de objetos e vínculos. Tudo fica centrado num só depositário. Fora ele o

mundo não existe. A discriminação, quando acontece, é feita lentamente, por

fragmentos, através da diversificação de vínculos e pela regressão a estágios anteriores

do desenvolvimento (BLEGER, 1978).

Como, devido à força do superego, têm dificuldades em aceitar muitos aspectos

em si mesmas, essas pessoas acabam projetando em outras o que é seu, como a

necessidade de ser cuidado e sua fragilidade. Ficam cuidando de aspectos seus

depositados no outro, por isto se aferram demasiadamente a este, confundem-se com

este (por exemplo, na terapia, ficam falando sempre do outro), e sozinhos sentem-se

vazios e enfraquecidos.

Muitas vezes o cuidado excessivo com o outro é explicado de maneira racional

“ai, ele não consegue fazer nada se não estou...”, e a raiva que sentem por sua

dependência extrema é transformada no contrário, estando sempre cuidando.
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Essas reações são explicadas pelos mecanismos de defesa do ego, os quais

vamos aqui apresentar. WINNICOTT (1960) reforça a importância de trabalharmos

com os mecanismos de defesa do ego: “Um princípio que pode ser enunciado, o que na

área do falso self na prática analítica verificamos fazer mais progresso ao reconhecer a

não-existência do paciente do que trabalhar longa e continuamente com o paciente na

base dos mecanismos de defesa do ego.” FENICHEL (2000), ajuda a explicar como se

aparecem esses mecanismos.

OS MOTIVOS DE DEFESA

FENICHEL (2000) diz que as neuroses baseiam-se no conflito que surge entre

uma tendência que luta pela descarga e outra que tenta impedi-la. Como os impulsos

vêm do id e a permissividade ou não de determinada descarga é função do ego, o

conflito neurótico se produz entre id e ego.

Ele afirma que os conflitos instintivos na base das neuroses são sempre conflitos

estruturais em que um dos instintos conflitantes representa o ego, ou seja, é apoiado por

uma defesa deste, ou reforçado para fins de sua defesa. Diz que, se não houvesse

reforços produzidos pelo ego, instintos de finalidade contraditória não conflitariam, uma

vez que no id não existe contradição nem lógica. Com relação ao mundo externo,

embora os motivos de defesa comecem a partir de influências externas, este não pode

reprimir, apenas obrigar o ego a desenvolver forças repressoras. No entanto, com
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relação ao superego, há neuroses onde o conflito ego versus id se formularia melhor ego

+ id versus superego, em outras ego versus id + superego.

Uma vez estabelecido, o superego é responsável pela decisão de que descargas

se permitem ou negam.  O ego, quando rejeita, atua comandado pelo superego; quando

são os sentimentos de culpa que motivam a defesa teremos ego + superego versus id.

A angústia ocupa papel central nos conflitos neuróticos, posto que o ego volta-se

contra os instintos por acreditar, corretamente ou não, que sejam perigosos, ou seja que

haja o perigo da angústia, e o sinal de angústia é o suficiente para que o ego inicie uma

ação defensiva.

A angústia vem sempre que o organismo esteja inundado de excitação, de tensão

não controlada. Complica-se ainda o conflito neurótico quando a angústia é substituída

por sentimentos de culpa, este representando a angústia do ego em relação ao superego.

O sentimento de culpa se caracteriza pelo medo do amor e punição do superego.

Medo da perda do amor e punição que antes vinham de pessoas externas e que foram

substituídos pelo superego.

Naqueles em quem é a angústia pela perda do amor que

regula a auto-estima é possível surgirem angústias e

sentimentos de culpa secundários, quando eles tentam forçar

as provisões necessárias por meios censuráveis. Mais

infelizes são as pessoas que mesmo precisando de provisões
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narcísicas receiam ao mesmo tempo, inconscientemente

recebê-las (FENICHEL, 2000).

Deste modo a angústia que resulta do medo da perda de provisões narcísicas

transforma-se em angústia pela perda de provisões do superego e o medo transforma-se

em sentimento de culpa.

Nos dependentes vemos esses conflitos, um ego frágil massacrado por um

superego exigente e idealizado fazendo com que a pessoa sinta-se inferiorizada, sem

conseguir lidar com a realidade de modo maduro, ora cedendo sem medidas aos

impulsos do id e ao princípio do prazer, ora sentindo-se extremamente culpado por isto.

Conseqüentemente a relação com o outro apareceria como uma maneira de apaziguar

esse superego exigente. Cuidando e fazendo tudo pelo outro, sem olhar para si mesma, e

muitas vezes sendo até maltratada por este outro, a pessoa sente que está se punindo, e

sente-se melhor. Além disto, por não conseguir lidar com suas próprias demandas, a

pessoa baseia-se nas necessidades da outra, isentando-se da responsabilidade por seus

próprios atos. No entanto, essa é uma solução bastante precária, pois provoca também

bastante raiva deste outro, raiva esta que também é contida para a manutenção desse

esquema que foi o possível para a sobrevivência.

MECANISMOS DE DEFESA

Na psicanálise a palavra defesa surge pela primeira vez no estudo “As

psiconeuroses de defesa” (FREUD, 1894), sendo utilizado aí e em outros estudos para
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descrever a luta do ego contra idéias ou afetos dolorosos e insuportáveis. São dez os

mecanismos de defesa descritos: regressão, repressão, formação reativa, isolamento,

anulação, projeção, introjeção, inversão contra o eu, reversão e sublimação. A estes

Melanie Klein acrescentou a identificação projetiva (FREUD, A., 1968).

As defesas do ego podem dividir-se entre: defesas bem

sucedidas que geram a cessação daquilo que se rejeita e

defesas ineficazes, que exigem repetição ou perpetuação do

processo de rejeição, a fim de impedir a irrupção de impulsos

rejeitados. As defesas patogênicas, nas quais se incluem as

neuroses pertencem à segunda categoria. (FENICHEL; 2000)

Explico a seguir alguns mecanismos de defesa ressaltando, contudo, que estes

são muitas vezes empregados aos pares ou em conjunto, embora em geral um ou dois

apareçam como principais.

Todos nós utilizamos mecanismos de defesa, e eles são fundamentais para nossa

sobrevivência. O que varia é a intensidade e o tipo de mecanismo utilizado.

PROJEÇÃO

Mecanismo que faz com que o indivíduo atribua um desejo ou impulso seu a

alguma outra pessoa ou objeto do mundo externo. A experiência analítica demonstrou

que muitas pessoas atribuem aos outros seus próprios desejos e impulsos, dos quais, por

lhe serem inaceitáveis, procuram inconscientemente se livrar. É como se as pessoas
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dissessem inconscientemente “não fui eu que tive este pensamento mau e perigoso, foi

ele” (BRENNER, 1987).

Podemos concluir que se a projeção for usada em

grande proporção na vida adulta como um mecanismo de

defesa, a percepção que o indivíduo tem da realidade externa

será gravemente distorcida, ou em outras palavras a

capacidade do seu ego para analisar a realidade será

grandemente prejudicada. Somente um ego que abandone

prontamente sua capacidade de analisar a realidade poderá

permitir a si mesmo amplo emprego desta defesa. A

propósito, estas observações aplicam-se igualmente ao uso da

negação como mecanismo de defesa na vida adulta. A

projeção, portanto, é um mecanismo de defesa que

normalmente desempenha seu principal papel nos primórdios

da vida (BRENNER, 1987).

Essa observação é importante pois aqui sugerimos a dependência como neurose

(na visão psicanalítica de neurose, como dissemos anteriormente, que vemos a

dependência como neuroses impulsivas), atentando, contudo, ao fato de que estes

pacientes apresentam grande distanciamento da realidade, estando voltados para sua

realidade interna, sendo muitas vezes classificados nos diagnósticos psiquiátricos como

borderlines ou limítrofes.

O dependente do vínculo não pode tolerar em si mesmo conteúdos agressivos ou

frágeis e os projeta no outro, seu companheiro. Como se ele não fosse frágil e
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necessitado e só encontrasse pessoas frágeis e necessitadas de cuidados por acaso ou por

ser uma pessoa muito boa.

MELANIE KLEIN (1970) também aprofundou o estudo dos mecanismos de

projeção:

A primeira e mais fundamental dentre nossas garantias

ou medidas de segurança contra a sensação de sofrimento, de

ser atacado ou de desamparo, da qual tantas outras decorrem,

é este processo a que chamamos projeção. Através deste

processo todas as sensações e sentimentos penosos e

desagradáveis existentes na mente são automaticamente

banidos para fora de nós; admitimos que se localizem em

outra parte que não em nós. Na medida em que tais forças

destrutivas são reconhecidas em nós, pretendemos que ali

chegaram arbitrariamente e através de algum agente externo e

devem voltar ao lugar que lhes compete (KLEIN; RIVIÉRE,

1970).

Para reconhecer como nossas, tanto forças destrutivas, quanto aspectos que são

de difícil aceitação, é preciso que haja uma separação eu/outro feita de maneira gradual

na infância, o que muitas vezes não aconteceu com o dependente, que não consegue

separa-se sem passar por tratamento.

ANNA FREUD (1968) ressalta a mescla da projeção com a identificação:

 Esta abdicação dos desejos instintivos em favor de um

objeto melhor qualificado para realizá-los determina
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freqüentemente a relação de uma moça com alguns homens

que ela escolhe para representá-la – em detrimento de

qualquer relação autêntica com o objeto. Com base nesta

dedicação altruísta ela espera que o homem execute e realize

projeto em que ela se crê prejudicada pelo seu sexo (FREUD,

A. 1968).

Diz ainda que na maioria dos casos o substituto já foi objeto de inveja.

IDENTIFICAÇÃO PROJETIVA

Expressão introduzida por MELANIE KLEIN (apud LAPLANCHE,

PONTALIS, 1967) para designar um mecanismo que se traduz por fantasmas

(fantasias), em que o indivíduo introduz sua própria pessoa totalmente ou parcialmente

no interior do indivíduo para o lesar, possuir ou controlar.

A identificação projetiva foi definida por Klein, em

1946, como sendo o protótipo do relacionamento objetal

agressivo, representando um ataque anal a um objeto por

forçar partes do ego neste, a fim de apoderar-se de seus

conteúdos ou controlá-lo, ocorrendo na posição

esquizoparanóide a partir do nascimento. Trata-se de uma

fantasia distanciada da consciência, que traz consigo uma
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crença que certos aspectos do self e da identidade, chegando

ao ponto da despersonalização. Sentimentos profundos de

estar perdido ou um senso de aprisionamento podem dela

resultar (MELANIE KLEIN apud LAPLANCHE,

PONTALIS, 1967).

MELANIE KLEIN (apud LAPLANCHE, PONTALIS, 1967) usa então o termo

identificação projetiva enfatizando que partes do ego (self) são projetadas com o objeto

interno. É também importante ressaltar que “a projeção de um objeto capaz de conter

uma projeção é pré requisito para projetar-se partes do self no objeto externo.” Nas

relações em que se estabelece a dependência do vínculo ambos necessitam projetar e

conter projeções.

Não acho que seja útil distinguir projeção de

identificação projetiva. O que Klein fez, em minha opinião,

foi adicionar profundidade e significado ao conceito de Freud

de projeção, ao enfatizar que não se pode projetar impulsos

sem projetar parte do ego, o que envolve cisão, e ademais,

que os impulsos não desaparecem simplesmente quando

projetados, mas penetram num objeto e distorcem a

percepção deste último. (SPILLUS, 1983, apud

HINSHELWOOD, 1992).

BION (1959, 1962 apud HINSHELWOOD, 1992) diz que existe a identificação

projetiva normal e anormal.  A diferença dependeria do grau de violência e onipotência
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na execução do mecanismo. Existem dois objetivos alternativos da identificação

projetiva:

- Evacuar de modo violento um estado mental penoso, conduzindo a um ingresso

forçado em um objeto na fantasia, para alcançar alívio imediato, e com o objetivo

de controle intimidador do objeto.

- Introduzir no objeto um estado mental, como meio de comunicar-se com ele a

respeito desse estado.

ROSENFELD (1983, apud HINSHELWOOD, 1992) diz que a identificação

projetiva é uma função de fantasia envolvida na construção da identidade do self e dos

objetos e que tem conseqüências de vulto para as experiências do indivíduo. Esse

deslocamento do self pode ser experienciado de várias maneiras: como um grande

aferramento ao objeto em que as partes do self acham-se localizadas; a confusão com o

outro; ansiedades a respeito do dano causado ao objeto em resultado da intrusão e

controle; despersonalização, sensação de estar esvaziado e enfraquecido; sentir o self

como estranho e perseguidor. Isto acontece na dependência do vínculo, uma vez que há

este grande aferramento ao outro, confusão com este, ansiedade do dano causado,

necessidade de reparação, além do estranhamento com o próprio self, também sentido

como perseguidor.

NEGAÇÃO

Mecanismo de defesa também bastante utilizado pelos dependentes do vínculo.

Refere-se à negação de uma parte da realidade externa desagradável ou indesejável, pela
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fantasia de satisfação de desejos ou pelo comportamento. A pessoa nega seu desejo,

anulando parcialmente as conseqüências dolorosas de lidar com este.

O dependente do vínculo muitas vezes mescla os mecanismos de defesa de

negação e projeção, posto que nega seus próprios desejos e necessidades e os projeta em

outro, pois não pode admitir e lidar com estes dentro de si mesmo.

RACIONALIZAÇÃO

Explicação coerente do ponto de vista lógico, ou aceitável do ponto de vista

moral, para uma atitude, ação, idéia, sentimento, de cujos motivos verdadeiros o

indivíduo não se apercebe; como qualquer pensamento pode comportar uma explicação

racional, muitas vezes é difícil diferenciar se está sendo utilizado como defesa ou não.

Fala-se mais da racionalização de um sintoma, quando busca-se explicá-lo por um

motivo lógico (como na dependência do vínculo, muitas esposas, por exemplo, dizem

ficar atrás dos maridos não porque elas precisam do apoio deles, mas porque eles

precisam do apoio delas), de uma compulsão defensiva (rituais com explicações como

segurança, por exemplo), de uma formação reativa. A racionalização intervém também

no delírio, resultando numa sistematização mais ou menos acentuada.

A racionalização não é diretamente dirigida contra a satisfação pulsional, mas

vem disfarçar secundariamente os diversos elementos do conflito defensivo. Encontra

sólidos apoios nas ideologias constituídas, moral comum, religiões, convicções
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políticas, dado que a ação do superego vem aqui reforçar as defesas do ego

(LAPLANCHE, PONTALIS, 1967).

FORMAÇÃO REATIVA

Atitude ou hábito psicológico de sentido oposto a um desejo recalcado e

constituído em reação contra ele (carinho excessivo opor-se a raiva, por exemplo).

Em termos econômicos, a formação reativa é um contra investimento de um

elemento consciente, de força igual e oposta ao investimento inconsciente.

As formações reativas podem ser muito localizadas e manifestam-se por um

comportamento peculiar, ou generalizadas até o ponto de constituírem traços de caráter

mais ou menos integrados na personalidade.

Freud diz que a formação reativa, assim como a sublimação, exerce papel

importante no caráter, dado que, desde crianças estabelecemos formações reativas como

pudor, repugnância e moral como forças contra as pulsões sexuais.

Na dependência do vínculo podemos ver que aparece a formação reativa, uma

vez que o cuidado excessivo com o outro pode mascarar o desejo intenso de ser cuidado

e a raiva por não ser ( LAPLANCHE, PONTALIS, 1967).

Outro mecanismo que deve ser levado em conta na compreensão da dependência

do vínculo é a existência do masoquismo moral, postulada por FREUD (1924).  Este

seria originado da necessidade de punição, posto que o ego sentindo que não está à

altura das exigências feitas pelo superego sente prazer em ser punido.
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MASOQUISMO

FREUD (1924) fala da existência do masoquismo moral, que seria originado da

necessidade de punição.  Esta viria da tensão entre ego e superego. “O ego reage com

sentimentos de ansiedade à percepção de que não esteve à altura das exigências feitas

pelo superego”. O masoquismo moral  aparece em indivíduos inibidos em grau

excessivo, que estão sob o domínio de uma consciência especialmente sensível, embora

não sejam conscientes dessa ultramoralidade. Seria então um masoquismo do ego que

busca punição do superego e dos poderes parentais externos. A necessidade é satisfeita

pela punição e pelo sofrimento. Seria, portanto, advinda de um sentimento inconsciente

de culpa. “A fim de provocar a punição deste último representante dos pais, o

masoquista deve fazer o que é desaconselhável, agir contra seus próprios interesses,

arruinar as perspectivas que se abrem para ele no mundo real, e talvez destruir sua

própria existência real”. O sadismo do superego e o masoquismo do ego suplementam-se

mutuamente e se unem para produzir os mesmos efeitos. Desta maneira podemos

compreender como a supressão de um instinto pode resultar em sentimento de culpa, e

como a consciência de uma pessoa torna-se mais severa e sensível, quanto mais se

abstém da agressão contra os outros.

Podemos pensar portanto a dependência do vínculo como satisfazendo o

masoquismo moral do ego e o sadismo do superego e, por isso ao tratar essas pessoas

não podemos desconsiderar a dose de prazer que obtêm com este mecanismo. Mesmo

que de fora só vejamos sofrimento, para a pessoa esse sofrimento pode causar prazer e
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daí a dificuldade de mudança, e a constante repetição deste tipo de mecanismo

inconsciente.

CONCLUSÃO DO CAPÍTULO III

A dependência do vínculo tem sua origem nas relações iniciais do bebê, quando

estas, usando as palavras de Winnicott, não são suficientemente boas.  Não ter uma

relação suficientemente boa significa que aquela relação inicial com a mãe, ou com

quem cuida da criança, devido a sua especificidade, das características de quem cuidou,

mais as características daquele bebê, naquele momento, não pode dar suporte ou

novamente usando a terminologia de Winnicott, holding; isto significa que não houve

um adulto atento às necessidades daquele bebê, posto que as suas estavam mais

prementes, e o bebê é que ficou, desde cedo, atento às carências da mãe, criando, o que

Winnicott chamou de falso-self. Este se caracteriza por estar voltado para as

necessidades alheias, sem perceber as suas próprias, como na dependência do vínculo.

Ter aprovação externa é mais importante do que escutar suas faltas e limitações. São

pessoas que se fazem exigências imensas por terem um superego persecutório, formado

pela ausência de parâmetros adequados por parte dos pais, que, podem deixar a criança

a seu bel prazer ou ser excessivamente rígidos, tendo a criança, muitas vezes, de criar

seus próprios parâmetros. Além disto, como a mãe não passou segurança para aquela

criança fortificar seu próprio ego, este não consegue conter seu superego exigente, lidar
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com as demandas do id e com a  realidade. Como o ego está desestruturado e perdido

frente a tantas requisições, este se utiliza de mecanismos de defesa de maneira inflexível

e muitas vezes estas, por sua excessiva rigidez, acabam sendo prejudiciais ao indivíduo.

Ademais, muitos desenvolvem um ego masoquista, que, dominado pelas solicitações do

superego, acaba tendo prazer com seu próprio sofrimento ou punição, por sentir que

merece sofrer por não alcançar tantas exigências que se faz.

Como naquela relação houve dificuldade dos pais de separarem-se de seu bebê

(em geral da mãe, com o pai se ausentando, mas pode ser também o contrário, e o pai

afastado em geral forma simbiose com outro objeto, seja com uma droga, trabalho,

internet, outra pessoa, como sua própria mãe) e como esse processo não foi realizado

com tranqüilidade, a criança fica apavorada ao se perceber como uma pessoa separada e

vive buscando objetos de simbiose, como o par na dependência do vínculo em que a

pessoa vive para evitar o desligamento, sempre controlando o outro. Nessa dificuldade

vemos a ação dos mecanismos de defesa do ego, como a projeção e a identificação

projetiva, posto que a pessoa projeta no outro conteúdos que não pode aceitar em si

mesma, e vive controlando-o para fiscalizar seus próprios conteúdos. Além da negação

desses mecanismos de defesa e de afetos inaceitáveis, atuam a formação reativa e a

racionalização.

Ao trabalharmos com os dependentes do vínculo, temos de levar a compreensão

de todos esses mecanismos, que são inconscientes, em consideração.
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CAPÍTULO IV - OBJETIVOS E METODOLOGIA

PARTE I - OBJETIVOS

• Formulação e descrição do conceito de dependência do vínculo a partir da

releitura do conceito de co-dependência.

PARTE II - METODOLOGIA

MÉTODO

• Pesquisa bibliográfica sobre co-dependência.

• Aprofundamento teórico da psicanálise.

• Aplicação de testes de co-dependência em familiares de dependentes de álcool

e drogas que freqüentaram pelo menos uma vez o Programa de Assistência

Familiar do GREA- Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas do

IPq da FMUSP. Os testes funcionaram como entrevistas dirigidas, pois não

foram avaliados segundo o critério dos autores, isto é quantitativamente, para

dizer se os indivíduos seriam positivos ou negativos para co-dependência.
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• Verificação das respostas dos testes com maior índice de negação ou

afirmação.

• Interpretação dessas respostas seguindo o referencial psicanalítico.

• Relação dessas respostas com o que foi encontrado na pesquisa bibliográfica.

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

Para a realização da pesquisa bibliográfica foram utilizados os bancos de dados

MEDLINE e INFOPSYCHO. A partir dos descritores codependency e co-dependence,

pedi textos desde 1985. Do descritor codependency apareceram 164 textos, e de

codependence 23, sendo estes comuns com o descritor codependency. Destes, li 89

resumos disponíveis, incluído os disponíveis entre os temas correlatos nos textos

relacionados exclusivamente com familiares de dependentes de álcool e drogas, famílias

e casais. Da leitura destes resumos excluí os claramente não relacionados aos objetivos

da pesquisa, como tratamentos farmacológicos, pesquisas genéticas, tratamentos co-

dependência relacionada ao trabalho, HIV, textos excessivamente biológicos que

excluíssem a visão psicodinâmica, e  os que falavam exclusivamente sobre validação de

escalas. Posteriormente foram excluídos os textos que não puderam ser encontrados nos

bancos de dados da internet, ou nas bibliotecas pesquisadas, as da Faculdade de

Medicina e Psicologia da USP e a do Maudsley Hospital do King’s College da

Universidade de Londres. Entre os textos lidos, utilizei 27 dado que alguns repetiam o

que já havia sido discutido.
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Além destes, através das suas referências bibliográficas e de listas de livros sobre

o tema de co-dependência, em livrarias do Brasil, Inglaterra e Estados Unidos, busquei

livros sobre codependency e co-dependência. Também através das referências do textos

lidos, busquei no sites de pesquisa utilizados textos relacionados com family, family

treatment on alcohol and drugs addiction e addiction.  Em uma segunda etapa busquei

na psicanálise as origens da co-dependência e explicações para o funcionamento desta.

Assim, pesquisei livros e textos de temas relacionados a dependência/ dependência

química/ família/ instâncias psíquicas/ mecanismos de defesa.

TESTES UTILIZADOS

Durante a leitura dos textos selecionados encontrei testes de co-dependência e,

dentre estes, por estarem bem apontados por diversos autores, e por conterem perguntas

relevantes para a compreensão da co-dependência, selecionei os testes Spann-Fischer

Codependency Scale (FISCHER et al., 1991) e Potter-Efron Codependency Assessment

(POTTER-EFRON;  POTTER-EFRON, 1989), que foram traduzidos e estão em

processo de  validação.

Potter-Efron Codependency Assessment é um instrumento categorial com 34

itens autodirigidos e consiste em 8 sub-escalas consideradas diagnósticas para co-

dependência: remorso/culpa, contradição, desenvolvimento de identidade crítica,

ansiedade, raiva, depressão prolongada, rigidez e confusão. Cada sub-escala contém de 3

a 6 questões, cujas respostas possíveis são sim ou não. Uma determinada sub-escala é

considerada positiva para co-dependência quando duas ou mais questões são
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respondidas afirmativamente. Para que um dado indivíduo obtenha mensuração positiva

para co-dependência, é necessário que pelo menos 5 das 8 sub-escalas sejam

consideradas positivas (MEYER, 1997).

Spann-Fischer Codependency Scale é uma escala dimensional curta com 16

itens, tais como: “É duro para mim dizer não” e “Eu tenho entrado em relacionamentos

que são difíceis para mim”.As respostas possíveis variam em uma escala de 0 a 6

pontos, desde totalmente falso até totalmente verdadeiro. Esse instrumento foi concebido

a partir do conceito de que a co-dependência estaria relacionada a uma conformação de

personalidade que envolveria extrema atenção fora de si mesmo, deficiência em

expressar sentimentos, auto-imagem derivada da relação com os outros e ansiedade. O

escore total varia de 16 a 96, com os escores maiores significando um grau maior de co-

dependência. Duas questões não contam para o escore total (FISCHER et al., 1991).

“A Escala Spann-Fischer de Co-dependência demonstra boa capacidade de

mensuração, podendo ser usada para pesquisas experimentais que ajudem a validar e

entender o constructo da co-dependência” (LINDLEY et al., 1999). Baixo grau de

autoconfiança foi o maior indicativo de co-dependência nesse estudo.

Foi também identificado o Questionário de Co-dependência Potter-Efron,

utilizado nos estudos de MEYER (1997) e GOTHAM; SHER, (1997), cuja

confiabilidade teste-re-teste de cada sub-escala, consistência interna adequada e validade

foram estabelecidas (MC GLONE, 1992 apud MEYER, 1997). GOTHAM; SHER

(1997).

Os testes de co-dependência tem como objetivo mensurar se um indivíduo apresenta

ou não co-dependência. No entanto, para esta dissertação, os testes não foram utilizados
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da maneira que os autores idealizaram, perdendo sua validade quantitativa e

funcionando apenas como entrevista dirigida, posto que meu objetivo não era a

mensuração desta, e sim sua compreensão. Conseqüentemente, os testes foram utilizados

para acrescentar e ilustrar com dados de pacientes esta compreensão.

PROCESSO DE TRADUÇÃO

Para a utilização dos testes em português primeiro fiz a tradução do inglês para o

português, depois submetida à aprovação de uma tradutora juramentada. O segundo

passo foi aplicá-los em 40 sujeitos bilíngües, dos quais metade primeiro em inglês e

quinze dias depois em português (para não decorarem as respostas) e a outra metade

primeiro em português e 15 dias depois em inglês (para verificar se havia diferença entre

responder primeiro em uma língua ou em outra). As pessoas que responderam o teste

para validação não têm relação com o estudo e foram escolhidas aleatoriamente somente

por serem bilíngües, terem diploma de proficiência em inglês ou terem vivido pelo

menos dois anos em países onde inglês é a principal língua. Não houve diferença entre

responder primeiro em uma língua e em outra, e as respostas foram de 98 a 99% iguais

nas respostas nas duas línguas. A tradução foi, portanto, considerada satisfatória. Não

houve, ainda, no entanto, validação transcultural dos testes, o que pode acarretar

pequenas diferenças na respostas.

Por exemplo, na Escala Spann-Fischer, faço a ressalva de que pode haver

alguma distorção devido à possível dificuldade de compreensão da linguagem do

questionário que foi traduzido, todavia manteve a maneira americana de resposta
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(discordo fortemente, discordo moderadamente, discordo levemente, concordo

levemente, concordo moderadamente, concordo fortemente), que não é utilizada com

freqüência na língua portuguesa. No processo de tradução das escalas não houve

mudança significativa entre as escalas respondidas em inglês e português, mas todos os

respondentes que participaram da tradução falavam inglês, o que pode ter facilitado essa

compreensão.

A ESCOLHA DOS SUJEITOS

A população estudada se constituiu de 40 pessoas com vínculos familiares e/ou

afetivos com dependentes de álcool e drogas e que freqüentaram pelo menos uma vez o

Grupo de Acolhimento do Programa de Assistência Familiar (PAF) do Grupo

Interdisciplinar de Estudos sobre Álcool e Drogas (GREA) do Departamento e Instituto

de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de

São Paulo. Esse Grupo de Acolhimento realiza encontros semanais que são a porta de

entrada ao Programa de Assistência Familiar, aberto a todos os familiares de

dependentes que busquem orientação e terapia para a família.

O recrutamento dos sujeitos que participaram do projeto foi feito via telefone,

pela ordem: as pessoas que ligavam em busca de tratamento eram indagadas se poderiam

responder os questionários. Em caso afirmativo, eram marcadas as entrevistas. Durante

esse contato telefônico, os indivíduos foram informados de que as entrevistas se

inseriam em um projeto de pesquisa científica.
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Os testes foram aplicados na primeira entrevista com os sujeitos, antes de serem

iniciadas as psicoterapias. Para participar da pesquisa considerei que a pessoa que foi

procurar ajuda o fez por de algum modo necessitar dessa ajuda, mesmo que justificasse o

fato de estar ali dizendo que era por causa do dependente químico. Participaram do

estudo, portanto, pais, mães, irmãos, irmãs, cônjuges e filhos de dependentes. Não foi

feita discriminação entre estes, uma vez que para este estudo o importante é que

tivessem relações significativas com os dependentes químicos e que fossem as pessoas

que se dispuseram a buscar ajuda. Não sabemos se todos estes indivíduos eram

dependentes do vínculo, pois reforço que meu objetivo não é o de mensurar quem é

dependente do vínculo ou não, mas conhecer características de dependência do vínculo.

Por isto o estudo foi feito com familiares de dependentes, que estavam sofrendo e foram

buscar ajuda.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Pessoas que:

• tivessem vínculos familiares e/ou afetivos com dependentes de álcool e drogas

• buscaram ajuda

• freqüentaram pelo menos uma vez o Grupo de Acolhimento do Programa de

Assistência Familiar (PAF) do Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Álcool

e Drogas (GREA) do Departamento e Instituto de Psiquiatria do Hospital das

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
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• pudessem compreender o teste (testes que foram iniciados, nos quais foi

possível perceber que a pessoa não estava compreendendo, mesmo com ajuda,

foram excluídos)

• tivessem respondido os dois testes.

• tivessem todas as respostas dos dois testes de co-dependência com clareza.

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

• Testes incompletos ou duvidosos.

• Quem tinha um dos testes anulados.

AMOSTRA FINAL

Devido ao rigor dos critérios de inclusão e exclusão, dos 40 testes que apliquei

restaram 20. Mesmo sabendo que a amostra não é significativa, servem ao objetivo do

estudo de conhecer características dos familiares de dependentes químicos que sofrem e

buscam ajuda.

COMO OS TESTES FORAM AVALIADOS

Os testes funcionaram como uma entrevista dirigida e suas questões foram

analisadas separadamente. Conseqüentemente, nas questões analisadas, foi realizada
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uma investigação dos mecanismos de defesa do ego e dos mecanismos inconscientes que

regem os relacionamentos.

COMO AS QUESTÕES FORAM ANALISADAS

Após a aplicação dos testes coloquei os resultados em tabelas (tabelas 1; 3 e 4) e

a soma desses resultados em outra tabela (tabelas 2 e 5).

Desta soma verifiquei as questões que tinham 75% ou mais de respostas

afirmativas ou negativas (15 ou mais respostas positivas ou negativas) e estas é que

foram por fim analisadas por terem os resultados mais significativos.

ASPECTOS ÉTICOS

Os sujeitos que concordaram em participar da pesquisa assinaram um termo de

consentimento após serem esclarecidos sobre os objetivos deste projeto e antes de

começarem a responder as escalas (ANEXO). Os sujeitos tiveram a opção de abandonar

a pesquisa no momento em que achassem conveniente. Os sujeitos foram esclarecidos de

que a freqüência ao PAF e a continuidade do tratamento de seus familiares não estava

vinculada à participação na presente pesquisa.
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CAPÍTULO V

RESULTADOS DOS TESTES DE CO-DEPENDÊNCIA

TABELA 1 - RESULTADOS DA ESCALA SPANN-FISCHER DE CO-DEPENDÊNCIA
Esta é uma tabela introdutória que será aprofundada na tabela seguinte (2).

QUESTÕES/
SUJEITOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SSF 4 2 3 2 1 3 2 2 2 1 1 3 2 2 3 2

SCCS 4 6 4 1 3 1 3 4 4 3 2 2 4 6 5 4

SIMS 5 5 2 1 5 2 6 4 2 1 2 2 2 5 1 2

SRTR 5 3 4 1 6 1 2 6 2 2 2 6 5 2 5 2

SRGLM 1 1 4 1 4 2 1 1 1 1 1 2 4 5 2 2

SDR 4 3 5 3 4 3 2 6 6 4 1 6 6 1 5 6

SMB 4 5 5 4 4 3 1 6 5 5 4 5 5 6 3 5

SIMSS 6 5 5 2 2 1 1 6 6 1 5 5 6 6 6 1

SLAS 1 2 1 2 6 1 4 3 2 2 6 1 1 2 4 1

SVRSM 1 1 1 1 6 1 1 5 6 3 6 5 6 5 6 6

SCCB 4 5 2 1 3 1 1 5 6 5 6 1 5 4 6 4

SSCL 6 4 6 1 2 6 6 6 3 6 6 1 1 6 6 4

SMHM 5 4 5 5 5 1 5 2 5 2 2 5 4 5 1 3

SURV 5 4 5 2 2 2 5 4 4 5 4 2 3 4 2 4

SLL 1 5 1 1 1 2 6 6 1 4 1 1 1 6 1 6

SSJS 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 6 4 6

SLAG 4 6 1 1 6 1 3 4 6 3 1 5 1 5 1 2

SSASC 2 3 1 1 6 1 2 6 1 2 2 1 5 6 1 4

SSFC 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 6 1 1

SEFR 4 6 1 1 3 1 5 5 1 2 1 5 1 1 1 2

1= Discordo fortemente                    2 = Discordo moderadamente                     3 = Discordo levemente
4 = Concordo fortemente                  5 = Concordo moderadamente                    6 = Concordo levemente
Estão ressaltados os números que indicaram escore de concordância (4; 5; 6), para
facilitar a diferenciação com os de discordância (1; 2; 3).
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TABELA 2 - SOMA DOS RESULTADOS DA ESCALA SPANN-FISCHER DE CO-
DEPENDÊNCIA

Questão Discordam Concordam

1   7    (6 F, 1 M) 13    ( 2 F, 4 M, 7 L)

2   9    ( 3 F, 3 M, 3L) 11    (3 F, 5 M, 4 L)

3 11    (8 F, 2 M, 3 L)   9    (1 F, 5 M, 3 L)

4 18    (13 F, 4 M, 1 L)   2    (1 M, 1 L)

5 10    (3 F, 4 M, 2 L) 10    (5 F, 2 M 3 L) )

6 19    (12 F, 4 M, 3 L)   1    (F)

7 13    (6 F, 5 M, 2 L)   7    (3 F, 3 M, 1 L)

8   5    (2 F, 2 M, 1 L) 15    (8 F, 3 M, 4 L)

9 11    (6 F, 4 M, 1 L)   9    (5 F,  2 M, 2 L )

10 14    (6 F, 5 M, 3 L)   6    (1 F, 3 M, 2 L)

11 13    (6 F, 5 M, 2 L)   7    (4 F,  1 M, 2 L)

12 12    (7 F, 4 M, 1 L)   8    ( 2 F, 6 M)

13 10    (6 F, 3 M, 1 L) 10    (4 M, 3 M, 3 L)

14   5    (2 F, 3 M) 15    ( 8 F, 5 M, 2 L)

15 11    (7 F, 2 M, 2 L)   9    (4 F, 3 M, 2 L)

16 10    (3 F, 6 M, 1 L) 10    (4 F, 1 M, 5 L)

F = Fortemente         M = Moderadamente      L = Levemente

Estão ressaltadas as questões que apresentaram 15 (75%) respostas ou mais de

concordância ou discordância.

Podemos ver que na questão 1 tivemos sete pessoas que discordam e treze que

concordam; na 2 nove que discordam e onze que concordam; na 3 onze que discordam e

nove que concordam; na 4 dezoito que discordam e dois que concordam; na 5 dez que

concordam e dez que discordam; na 6 dezenove que discordam e um que concorda; na 7
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treze que discordam e sete que concordam; na 8 cinco que discordam e quinze que

concordam; na 9 onze que discordam e nove que concordam; na 12 doze que discordam

e oito que concordam; na 13 dez que concordam e dez que discordam; na 14 cinco que

discordam e quinze que concordam;  na 15 onze que concordam e nove que discordam e

na 16 dez que concordam e dez que discordam.

No entanto, de acordo com a metodologia proposta, só serão analisadas as

questões que têm 75% ou mais (15 ou mais)  de concordância ou discordância, que são

as questões 4, 6, 8 e 14.
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TABELA 3 – RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO POTTER EFRON DE CO-

DEPENDÊNCIA

As tabelas 3 e 4  são introdutórias e serão aprofundadas na tabela seguinte (5).

MEDO VERGONHA/
CULPA

DESESPERO RAIVAQUESTÕES/
SUJEITOS

A B C D E F A B C D E A B C A B C D
SSF S S S N S N N S S N S N N N S N N S

SCCS S S S S S S S N S N S S N S N S N N

SIMS S N S N S N N S N N N N N N N N N N

SRTR S S S N S S S S S S S S S S S S S S

SRGSM S N S S N N N N S N N S N S S N N N

SDR S N S N S S S N S N N N S S S S N S

SMB S S S S S S S S S N S S S S S N N N

SIMSS S S S N S S S N S S S S S S S S N S

SLAS S S S N N N N N N N N N N N S S N N

SVRSM S S S N S N N N S N N N N N S N N N

SCCB S S S N S S S N S S S S N S S S N S

SSCL S N S S S S S S S S S N N S S S N S

SMHM S S S S N S N N N N N N N N N N N S

SURV S S S S S N N S S N N S N S N N N N

SLL S S S S S N S S S N N N S N S N N S

SSJS S S S N N N S N N N N N N N N N N N

SLAG S S S S S N N N S N S N N S N N N S

SSASC S S S S S N N N S N S N N N S S N N

SSFC S S S S S S N N N N N N N N S N N N

SEFR S N S N N N S S S N S N N N N N N N

S = Sim                 N= Não

Estão ressaltadas as respostas negativas (N) para facilitar a visualização da

oposição das respostas Sim e Não.
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TABELA 4 - RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO POTTER- EFRON DE CO-

DEPENDÊNCIA

NEGAÇÃO RIGIDEZ DES. IDENT. CONFUSÃOQUESTÕES/

SUJEITOS A B C A B C D A B C D A B C D E

SSF N N S N S N N N N N N S N S S N

SCCS N N S N N N N N N N N N N N N N

SIMS S S S N S S N N S N S S S S N S

SRTR S S S S S N N S S S N S S S S S

SRGSM N N S S S S N N S N N S S S S N

SDR N S S N N N N N S N N N S S S N

SMB S S S N S N N S S N N N S S N S

SIMSS N S S N S N N N S S N S S S N N

SLAS N N N N S N N N S S S S N S N N

SVRSM N S N N S N N N S S S N N N N S

SCCB S N S S S S S S S N S S S S S S

SSCL N N N S S S N N N N N N N N N N

SMHM N N N N S N N S S N N N N S N S

SURV N N S S N N N S S N N S S S N S

SLL N S N N N S S S S S N S S S S S

SSJS N N N N S N N N S N N S S S N N

SLAG N N N N S N N N S N N N N N N N

SSASC S N S S S N N N S N S S S S S S

SSFC N N S S S N S N S S S S S N S S

SEFR N N S N S N N N S N N N N S S S

S= Sim          N= Não

Des. Ident. = Desenvolvimento incompleto da identidade
Estão ressaltadas as respostas negativas (N) para facilitar a visualização da

oposição das respostas Sim e Não.
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TABELA 5 - SOMA DOS RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO POTTER- EFRON
DE CO-DEPENDÊNCIA

TEMA QUESTÃO SIM NÃO
A 20 0
B 15 5
C 20 0
D 10 10
E 15 5

MEDO

F 9 11
A 10 10
B 8 12
C 15 5
D 4 16

VERGONHA/
CULPA

E 9 11
A 7 13
B 5 15DESESPERO
C 10 10
A 13 7
B 8 12
C 1 19

RAIVA

D 9 11
A 5 15
B 7 13NEGAÇÃO
C 13 7
A 7 13
B 16 4
C 5 15

RIGIDEZ

D 3 17
A 6 14
B 17 3
C 6 14

DESENVOLVIM.
INCOMPLETO

DA
IDENTIDADE D 6 14

A 12 8
B 12 8
C 5 15
D 9 11

CONFUSÃO

E 11 9

Estão ressaltadas as questões que apresentaram 15 respostas ou mais de

concordância ou discordância.
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Nesta tabela podemos ver que, com relação a medo, na questão A todos

responderam sim; na B houve 15 sim e 5 não, na C todos responderam sim, na D 10 sim

e 10 não; na E 15 sim e 5 não e na F 9 sim e 11 não.

Com relação a vergonha/ culpa na questão A houve 10 sim e 10 não; na B 8 sim

e 12 não; na C 15 sim e 5 não;  na D 4 sim e 16 não e na E 9 sim e 11 não.

No terceiro item (desespero), na A houve 7 sim e 13 não; na B 5 sim e 15 não e

na C 10 sim e 10 não.

No item raiva, na questão A houve 13 sim e 7 não, na B 8 sim e 12 não; na C 1

sim e 19 não e na D 9 sim e 11 não.

No item negação, na questão A houve 5 sim e 15 não; na B 7 sim e 13 não;  na C

13 sim e 7 não.

Com relação à rigidez houve, na questão A 7 sim e 13 não; na B 16 sim e 4 não;

na C 5 sim e 15 não e na D 3 sim e17 não.

No item desenvolvimento incompleto da identidade, houve: A 6 sim e 14 não; B

17 sim e 3 não; C e D 6 sim e 14 não.

Com relação à confusão, houve: A e B 12 sim e 8 não;  C 15 sim e 5 não; D 9

sim e 11 não e E 11 sim e 9 não.

Como me propus a analisar somente as questões que tivessem mais de 75% (15

ou mais) das respostas afirmativas ou negativas, as questões que serão analisadas serão:

as medo A, B, C, e  E; vergonha/ culpa C e D; desespero B; raiva C; negação A;  rigidez

B,C, e D;  desenvolvimento incompleto da identidade C e confusão D.
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CAPÍTULO VI

DISCUSSÃO

Diante da proliferação de “etiquetas da moda” da

psicopatologia – tão freqüentes na psiquiatria de hoje, mas

muitas vezes adotadas de modo acrítico pelos próprios

psicanalistas-, algumas  exigências se fazem necessárias

quando se propõe um quadro clínico para a psicopatologia

psicanalítica. Ainda que partamos de uma descrição

fenomenológica do quadro, em que sintomas, modos de

apresentação ou traços de caráter podem ser reconhecidos – e

este foi também o ponto de partida de Freud ao abordar a

psiconeurose-, faz-se necessário um salto de qualidade

decorrente de um pensar clínico que parte da hipótese do

inconsciente: qual é o sentido estrutural desse conjunto

sindrômico de fenômenos observáveis a olho nu, qual é o

sentido latente desse manifesto, que configuração psíquica

peculiar (conjunto de angústias, mecanismos de defesa,

impulsos e fantasias subjacentes) determina tal “síndrome”, o

que se encontra abaixo da ponta deste iceberg.  (Gurfinkel,

2002)
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Para constituir a metodologia deste trabalho passei por várias etapas, que foram

importantes para que eu percebesse qual seria o melhor método para ampliar a

compreensão do conceito de co-dependência.

Quando entrei no mestrado, tinha uma idéia de que para entender melhor a co-

dependência seria necessário um estudo quantitativo. Para realizá-lo resolvi fazer uma

pesquisa com familiares de dependentes, dado que foi a população que despertou minha

curiosidade sobre este tema, e a que levou aos primeiros estudos sobre a co-dependência.

O trabalho tem portanto dois momentos. No primeiro, planejei a pesquisa de

modo a aplicar quatro testes em familiares de dependentes: o Diagnóstico Psiquiátrico

SCAN, com o objetivo de excluir da amostra familiares que fossem portadores de

transtornos psiquiátricos incluídos no DSM IV, o Inventário Cloninger de

Temperamento e Caráter (TCI) para descrição e comparação de traços de caráter e

personalidade e dois questionários de mensuração da co-dependência: o Questionário

Potter-Efron de Co-dependência, e a Escala Spann-Fischer de Co-dependência, além de

um protocolo de pesquisa que elaborei com dados pessoais e demográficos dos sujeitos,

com o objetivo de pareá-los. O SCAN e o TCI já haviam sido traduzidos e validados no

Brasil, mas tive de pesquisar fora os questionários de co-dependência, e traduzi-los, pois

aqui não havia. Esses testes seriam posteriormente aplicados em 40 familiares de

dependentes que houvessem freqüentado o PAF pelo menos uma vez, 40 familiares de

portadores de TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo), e 40 familiares de pessoas sem

doenças psiquiátricas na família, para assim verificar se havia diferenças nos testes com

familiares de portadores de outros transtornos psiquiátricos e com familiares de pessoas
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sem transtornos psiquiátricos. Todos os testes com sujeitos seriam aplicados logo que

estes chegassem ao Programa, antes de iniciarem a terapia.

Ao aplicar os testes nos familiares de dependentes químicos, antes de iniciar a

aplicação com os familiares de portadores de TOC, percebi que tinha muitas

informações e que estava me perdendo com elas. Eu não me atinha aos números e

porcentagens, queria saber o que aquilo significava, em cada questão parava para pensar,

e comecei a ver que, mesmo com tanto trabalho, estava ficando frustrada, perdida e não

estava conseguindo as respostas que queria. Descobri que um estudo quantitativo com

tantos dados me forneceria dados que separariam os grupos, “este é co-dependente”

“este não”, entretanto devido a amplitude do estudo não haveria espaço para um estudo

reflexivo. “Destesto aquilo que me instrui sem acelerar ou diretamente estimular minha

atividade” (GOETHE, apud Winnicott, 2000, prefácio de Maksoud Khan). Deste modo,

no fim do segundo ano de mestrado, fiz uma enorme e dura mudança na pesquisa.

Mesmo depois de ter feito aplicação e análise de tantos testes decidi deixar tudo para trás

e, de comum acordo com o primeiro orientador, mudei de orientador, e iniciei o segundo

momento da tese, que é este aqui descrito.

Ressalto que estudos quantitativos são fundamentais e complementam os estudos

qualitativos, todavia como eu tenho, devido à minha formação e cultura, um pensamento

psicodinâmico e psicanalítico, esses estudos com números me dizem pouco, e ficam

mais ricos se em conjunto com uma descrição reflexiva. Portanto, este estudo revela

também o aprendizado que um estudo quantitativo, apesar de extremamente relevante

para o desenvolvimento de pesquisas em qualquer área, aqui seria insuficiente para a

investigação da natureza dos fenômenos como desejado.
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Coloquei na discussão a história da tese, posto que esta faz parte do aprendizado

aqui apresentado. Depois de passar por um estudo qualitativo, concluí que fazer uma

revisão bibliográfica sobre a co-dependência, a pesquisa psicanalítica, além dos testes

de co-dependência que eu tinha, e que poderiam ser usados para ilustrar minha releitura,

já era material suficiente para uma dissertação, e que estes poderiam ser melhor

aproveitados se eu me concentrasse neles.

Assim apresento aquilo que extraí da pesquisa bibliográfica e dos testes.

Primeiro será apresentado o que extraí da pesquisa bibliográfica, depois juntarei com os

testes.

O termo co-dependência foi originalmente usado para descrever a relação

disfuncional entre a esposa e seu marido alcoólatra, mas tem se ampliado para descrever

a dinâmica de qualquer relação disfuncional. Especialistas contemporâneos vêem co-

dependência como um mecanismo utilizado para lidar com sentimentos negativos de ter

crescido num ambiente familiar desestruturado. De acordo com o que pesquisei,

acrescentaria ainda, que viver em um ambiente desestruturado é condição necessária

mas não definitiva dado que muitas pessoas vivem. Poderíamos até questionar este

conceito, nos perguntando o que seria um ambiente estruturado. Na minha opinião, o

que contribui para o desenvolvimento da dependência do vínculo, é a relação daquela

pessoa com aquele ambiente e como ela vai se desenvolvendo para lidar com ele.
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A partir da pesquisa concluí que a família de dependentes químicos pode ser um

modelo, um paradigma, onde podemos obter informações sobre a co-dependência,

contudo outras circunstâncias familiares poderiam produzir padrões similares

Apesar de, entre cientistas existir a opinião de que o conceito precisa ser

aprofundado, tem se chegado a indicações de que co-dependentes possuem

características comuns como baixa auto-estima, desejo de ser necessário, grande

tolerância para o sofrimento e necessidade de controlar e mudar os outros. Têm uma

dependência por comportamentos compulsivos e por aprovação dos outros para

encontrar segurança, sentimento de ter valor e identidade, e mesmo a literatura de auto-

ajuda define co-dependência como dependência a pessoas, comportamentos ou coisas.

Os co-dependentes continuam apresentando esses problemas mesmo que o dependente

químico se recupere ou saia da relação.

Autores pesquisados dizem que as origens da doença se encontram na primeira

infância, época em que as pessoas aprendem a entrar em relações de dependência, e

muitos co-dependentes são filhos de pais negligentes, abusadores ou dependentes, o que

é um consenso, entre pesquisadores da saúde mental.

Seguindo referenciais da psicanálise, a dependência do vínculo se desenvolve

repetindo o tipo de vínculo da infância precoce. Esse se daria na relação mãe/bebê,

incluindo nesta relação a do pai com o bebê, da mãe com o pai, dos avós e outras

relações próximas, e suas expectativas, condições, cultura e o momento que estão

vivendo. Essa relação seria específica daquela mãe com aquele bebê, com seus

conteúdos inatos, hereditários e desenvolvidos, portanto o que acontece é algo oriundo

do conjunto daquela relação, e a mesma mãe pode ter uma relação diferente com outros
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filhos. Se a mãe não pode ajudar seu filho a desenvolver um ego estruturado, seja por

também não tê-lo, por estar deprimida, indisponível, ou porque naquela relação e

momento não teve condições para isto, a criança desenvolve um ego frágil, e um

superego que, por ser herdeiro das influências parentais, quando estas são confusas, se

desenvolve sem parâmetros reais, idealizado, ora fazendo requisições desmesuradas, ora

sem exigência nenhuma. Os desejos dessa criança, conseqüentemente, ficam às vezes

extremamente reprimidos, e quando podem soltar-se o fazem como se não houvesse

princípio de realidade, somente guiados pelo prazer.

O ego, sendo pouco estruturado e não conseguindo lidar com esse superego

persecutório, este id demandante e com a realidade que quer se impor, tem de acirrar

seus mecanismos de defesa, que, por terem de ser usados sem flexibilidade, acabam

trazendo muito sofrimento e dificuldade de mudança. Além disto, o uso indiscriminado

destes mecanismos de defesa leva o indivíduo à não ter consciência de muitos de seus

sentimentos, que desta forma permanecem inconscientes.

São indivíduos que sentem muita angústia posto que o ego fica sempre alerta

sentindo perigos no mundo externo e interno. Sentem também muita culpa devido às

exigências desmedidas do superego.

Muitos desses pais fragilizados têm  dificuldades de se separar de seus bebês, e

quando este processo não é realizado de maneira progressiva dando tempo para o bebê

se fortalecer, mas levando adiante a gradual separação, a criança fica apavorada ao se

perceber como uma pessoa separada e vive buscando objetos de simbiose, como o par
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na dependência do vínculo onde a pessoa vive para evitar o desligamento, sempre

controlando o outro.

Feministas criticam o conceito de co-dependência dizendo ser associado às

mulheres, como se fosse uma doença feminina, que responsabiliza a mulher como

causadora do problema do companheiro, o que gera muito preconceito e coloca a mulher

no lugar de vítima, tirando-lhe a responsabilidade, ou ainda porque este conceito poderia

prejudicá-las, podendo ser usados contra elas em disputas por custódias, casos de abuso

sexual e maus tratos.  Afirmam também que a criação de uma nova doença feminina

propicia um sem número de clientes para a indústria de tratamento da dependência.

Outros críticos atentam para a falta de critérios para definição da co-dependência, para o

alto número de publicações sobre o tema e a falta de estudos científicos.

Com a revisão bibliográfica sobre co-dependência, observei que muitos autores

vêem a co-dependência como uma dependência e considero que retirar o prefixo “co”, e

realmente denominá-la como uma dependência, facilitaria sua definição e delimitação,

além de poder lidar com as críticas que são feitas ao conceito, uma vez que

desvincularia a pessoa co-dependente do outro. A dificuldade seria do indivíduo e

caberia a ele tratá-la. E fica mais claro que é uma dificuldade que atinge homens e

mulheres desvinculando-a da relação esposa/marido alcoólatra. O tratamento da família

é fundamental pois a dependência revela uma dificuldade familiar. E, da mesma maneira

que o dependente de drogas deve tratar sua dependência, o dependente do vínculo deve

tratar a sua.

É possível fazer outros paralelos que revelam indícios de que a co-dependência

seria uma dependência, como as definições de dependência do CID-10 e do dicionário
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Aurélio, ressaltando que o estudo aqui realizado parte de uma descrição psicodinâmica,

não almejando a classificação psiquiátrica da co-dependência, e sim a ampliação do

debate sobre esta.

No CID-10 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1993) diz-se sobre a

Síndrome de dependência:

Um conjunto de fenômenos fisiológicos,

comportamentais e cognitivos, no qual o uso de uma

substância ou uma classe de substâncias alcança uma

prioridade muito maior para um determinado indivíduo que

outros comportamentos que antes tinham maior valor. Uma

característica descritiva central desta síndrome de

dependência é o desejo (freqüentemente forte, algumas vezes

irresistível) de consumir drogas psicoativas (as quais podem

ou não ser medicamente prescritas), álcool ou tabaco. Pode

haver evidência que o retorno ao uso da substância após um

período de abstinência leva a um aparecimento mais rápido

de outros aspectos da síndrome do que ocorre com indivíduos

não dependentes.

Com o co-dependente acontece também que o cuidar e controlar o outro se torna

prioridade e há um desejo irresistível desses cuidados e controles. Como na dependência

química, há uma síndrome de abstinência, posto que o indivíduo sem o outro para cuidar

e controlar sente-se vazio, deprimido e muitas vezes irritado. E, como acontece com

muitos co-dependentes, há também grande chance de recaída, pois vemos que muitos se
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separam ou perdem por outro motivo um companheiro (a) dependente químico e

encontram outro.

No dicionário Aurélio (HOLANDA FERREIRA, 1993) encontramos, como

sinônimo de dependência, sujeição, subordinação. No dependente do vínculo também

encontramos essas características de alguém que é sujeitado e subordinado a partes de si

mesmo que não pode controlar. O dependente é alguém que perdeu sua capacidade de

escolha. Na dependência química vemos que o que diferencia um bebedor de álcool

eventual de um dependente de álcool é a possibilidade de escolha. Um bebedor eventual

pode escolher se quer beber ou não. O dependente não. O co-dependente é uma pessoa

que perdeu sua capacidade de escolha no que tange ao controle e cuidado com o outro.

Assim, não é um co-dependente. É um dependente desse vínculo que tem com o outro.

As respostas das questões dos testes de co-dependência aplicados nos ajudam a

ilustrar o que foi discutido.

A partir das questões analisadas na Escala Span-Fischer de Co-dependência,

questões 4, 6, 8 e 14,  podemos ver alguns dos mecanismos utilizados na dependência

do vínculo.

4. Chego a me sentir aborrecido(a) ou vazio(a) quando não tenho problemas para

encarar.

6. Quando faço algo bom para mim, em geral me sinto culpado(a).

8. Eu digo para mim mesmo que as coisas vão melhorar quando as pessoas ao meu

redor mudarem o que estão fazendo.

14. Em geral tento a qualquer custo evitar o conflito aberto.
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Nessas questões podemos avaliar que uma criança que se preocupou com as

necessidades dos pais e não com as suas, evitando conflitos para não desagradar,

temendo ser punida, e continuou assim, sempre fazendo desses cuidados sua razão de

viver, não sabe viver de outro modo, e não percebe como vive, são mecanismos

inconscientes que a regem. Muitos sentem-se culpados ao cuidar de si próprios, como se

não devessem fazer isto.  Além disto, vemos que associam seu bem estar aos outros,

como se não fossem separados, e para ficar bem, precisam que os outros vivam de

acordo com o que eles querem, e eles como imaginam que os outros desejam que sejam,

e não eles é que devessem viver de acordo com o que acham que lhes faria mais feliz. E

esse desejo de mudar, cuidar e controlar o outro toma  a forma de uma compulsão e a

pessoa em geral precisa de uma ajuda terapêutica para enxergar tudo isto.

A questão 4 foi selecionada por ter um alto índice de respostas negativas, o que

pode indicar negação da sua necessidade de cuidar do outro, e da projeção que fazem

cuidando de si, através do cuidado com o outro, uma vez que todos os que buscaram

tratamento no PAF o fizeram por cuidar de dependentes químicos. Muitos repetiam a

história de cuidar compulsivamente, todavia não vêem isto como uma dificuldade sua,

que precisa de atenção. Pode indicar também a racionalização de suas dificuldades, pois

muitos dizem que só cuidam dos dependentes químicos porque esses precisam, não

porque ele, dependente do vínculo também precisa. Culpam o outro por suas

dificuldades, o que se soma com a questão 8 que deu alto índice de respostas

afirmativas. Ou seja, em muitos que dizem que o problema é do outro (questão 8),
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também podemos ver projeção de seus problemas no outro, negação, e racionalização, e

retirada da responsabilidade de si mesmo (questões 4 e 6).

A questão 14 também tem alto índice de respostas positivas dado que podem

admitir que não entram em conflitos, como se entrar em conflito fosse errado. Podemos

avaliar ainda a dificuldade de tomar decisões separadamente, dizer não e ter conflitos,

como numa relação que inclua duas pessoas, não uma só. Isto serve também ao controle,

uma vez que espera-se a decisão do outro tomando a mesma e impedindo a separação, e

revela ao mesmo tempo a falta de conhecimento sobre si próprio e do que se deseja,

além de colar no outro. Seria então através de suas partes projetadas no outro

(identificação projetiva) que ele decidiria.

No Questionário Potter-Efron de Co-dependência serão analisadas as questões

medo A,B,C,E;  vergonha/ culpa C, D; desespero B e raiva C; negação A;  rigidez B,C, e

D;  desenvolvimento incompleto da identidade C e confusão D.

MEDO

a) Você fica preocupado(a) com os problemas dos outros, especialmente

aqueles do(a) usuário(a) de drogas?

b) Você tenta manter as coisas sob controle ou manipular situações de sua

vida?

c) Você faz mais do que seria sua parte ao realizar tarefas?

e) Você freqüentemente se sente ansioso(a) ou teme o que vai acontecer

depois?
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Todas essas questões relacionadas a medo tiveram alto índice de respostas

positivas, o que pode indicar a persecutoriedade do superego.

A questão (a) avalia como a pessoa é focada nos outros, característica que

verificamos acontecer com freqüência na dependência do vínculo. E revela também o

uso de projeção e identificação projetiva por desejar satisfazer a sua necessidade de

cuidados através do outro.

As questões (b) e (c) evidenciam a necessidade de manter controle, que leva a

pessoa a ser também controlada e a achar que deve fazer tudo pelo outro para manter

esse controle.  Aqui também podemos ver o uso da projeção e da identificação projetiva

controlando suas partes projetadas no outro.

A questão (e) pode revelar um superego persecutório, dominando o ego e

deixando a pessoa com medo de ser castigada pelo mundo ou pelos outros, uma vez que

sente que não pode fazer nada que pareça errado ao seu julgamento rígido e pessoal, e

muitas vezes a pessoa projeta seu superego persecutório em objetos externos, temendo-

os.

VERGONHA/CULPA

c) Você se esquiva do contato social quando está chateado(a)?

d) Você às vezes se odeia?

A questão (c), com alto índice de respostas positivas, assinala a dificuldade ao

abordar o não querer mostrar qualquer tipo de fragilidade ou imperfeição como se fosse

feio ou vergonhoso.
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Já a questão (d), com alto índice de respostas negativas, aponta um ódio

inconsciente que a pessoa pode sentir de si mesma por não corresponder às expectativas

de um superego persecutório, e de como, por não poder sentir isto com relação a si

própria, negando esses sentimentos, projeta seu ódio no outro, e como isto também tem

que ser negado, cuida compulsivamente.

DESESPERO

b) Você tende a ser pessimista com o mundo em geral?

Nesta questão, com alto índice de respostas negativas, aparecem aspectos

depressivos que a pessoa muitas vezes tenta mascarar ao estar o tempo inteiro voltado

para o outro e para os cuidados com ele.  Teme olhar para si mesma e ser engolida por

esse desespero, pessimismo e por essa sensação de baixa auto-estima, também

característica das depressões e de um superego persecutório que não deixa a pessoa ficar

satisfeita consigo mesma, colocando como base de comparação idéias inatingíveis.

RAIVA

a) Você tem raiva de deus?

Esta parte sobre a raiva pode facilitar a negação, porque é muito difícil para o

dependente do vínculo aceitar e lidar com sua raiva devido ao superego persecutório que

condena esse sentimento e ao temor à represália que possa advir deste. Por isto é raro

admitirem sua raiva, principalmente de deus que pode ser uma representação do

superego que julga e castiga. No entanto, em alguns casos, como na raiva do usuário,
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esta pode ser justificada por racionalizações e por formação reativa, tornando-se

excessivamente preocupado e cuidadoso.

NEGAÇÃO

a) Você sente que está negando os problemas básicos da sua família?

Esta questão teve alto índice de respostas negativas, o que pode indicar que

muitos dependentes do vínculo negam ou diminuem seus problemas e dificuldades

achando justificativas racionais para estes. No entanto muitos não têm consciência de

que fazem isto. Ou acham que a dificuldade está só naquela pessoa que usa drogas, o

resto da família fica até idealizado, protegido de ver suas dificuldades, devido à

dificuldade de um membro.

RIGIDEZ

b) Você fica perturbado(a) se alguém interfere na sua rotina?

c) Você é radical nas suas crenças morais?

d) Você é travado com relação a certos sentimentos como culpa, amor ou ódio?

Este item é importante, pois quem se sente ameaçado tende a ser mais rígido. É

saudável ter a possibilidade de ser rígido, às vezes, mas rigidez excessiva pode indicar

insegurança e temor a mudanças, uma vez que a pessoa pode se apoiar no conhecido

para sentir-se segura, e temer o descontrole que a interferência de outras pessoas, como

indica o alto índice de respostas afirmativas na questão (b), possa causar. Já as  questões

(c) e (d) têm alto índice de respostas negativas. A primeira sobre ser radical nas crenças
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morais, pode indicar temer abertura, entretanto, deve ser considerado que essa pergunta

pode ser de difícil compreensão. E a segunda, (d), indica que é difícil para a pessoa

reconhecer que desconhece ou é travada com alguns sentimentos, posto que nega,

projeta e reprime muitos deles, como sentimentos de culpa, amor, ou ódio. Se ela for

realmente rígida, é difícil conviver com sentimentos ambivalentes, os sentimentos

deveriam ser totalitários e, como não são, é difícil admiti-los.

DESENVOLVIMENTO INCOMPLETO DA IDENTIDADE

a) Você precisa ter outra pessoa por perto para se sentir valorizado?

Esse item deve ser avaliado com cuidado, dado que quem tem desenvolvimento

incompleto da identidade possivelmente não terá auto-conhecimento suficiente para

responder.

No entanto, o alto índice de respostas positivas nesse item, reforça a importância

dessa questão, uma vez que supõe-se que a necessidade de cuidar e controlar o outro que

sente o dependente do vínculo é relacionada com sua necessidade de ter alguém próximo

para sentir-se amado e valorizado. Sendo o outro a referência ele não mantém dentro de

si suas opiniões sobre si mesmo e preocupa-se em excesso com o que os outros acham

dele (d). Sem dúvida que a maioria das pessoas precisa de alguém perto para sentir-se

bem, valorizada, e querida, contudo alguns tem a possibilidade de carregar este objeto

bom dentro de si sem precisar da real presença de alguém para ter essa sensação de

conforto.
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CONFUSÃO:

c) Você tem uma tendência a ser enganado(a) pelos outros - a ser ingênuo(a),

crédulo(a)?

Como o outro é referência, seria ele a estar certo (d), no entanto, como o

dependente do vínculo não reconhece conscientemente que tem o outro como referência,

essa questão teve alto índice de respostas negativas. Podemos pensar também que o

dependente do vínculo muitas vezes engana a si mesmo devido ao seu auto

desconhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este estudo pude obter indícios do que seria a dependência do vínculo,

partindo de uma abrangente pesquisa bibliográfica e de alguns dados clínicos.

Ressalto, entretanto, que o trabalho seria enriquecido com acompanhamentos

clínicos, que poderiam ampliar o conhecimento dessa dependência. Mesmo os

testes aplicados nos familiares poderiam ser mais aprofundados se houvesse um

acompanhamento dos sujeitos e uma descrição de cada um e de seu vínculo com o

dependente, o que, com a mudança de pesquisa quantitativa para qualitativa, não

foi possível fazer. Além disto, no decorrer da pesquisa percebi que esta seria

engrandecida se contasse com dados de outra população além dos familiares de

dependentes.
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Este estudo, todavia, pode servir como base para um próximo no qual a

parte clínica possa ser aprofundada.



94

CAPÍTULO VII

CONCLUSÕES

A partir da pesquisa bibliográfica sobre co-dependência, buscas psicanalíticas

posteriores e exemplos de familiares de dependentes, encontrei indicativos de que a co-

dependência é uma dependência e que o prefixo “co” pode tirar o foco destas

características. Além disso, vincula demais ao outro algo que é da pessoa e que ela leva

para relações com parceiros que escolhe de maneira inconsciente para manter ligações

de dependência mútua.

A possibilidade do desenvolvimento da dependência é da pessoa, contudo,

revela-se na relação com um outro que tenha uma possibilidade complementar, posto

que é uma dependência do vínculo dos dois. Aparece nesse relacionamento com um

outro complementar que não pode ser visto como uma pessoa separada, mas como algo

para preencher suas necessidades, vazios, para ser depositário de suas projeções, e é

objeto de intenso amor e ódio (que aparece quando o outro não está disponível para suas

necessidades, revelando sua existência separada, causando imensa angústia, que é

transformada em ódio).
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Acontece com homens e mulheres, podendo ser visto em muitos casais, além de

relações mães e filhos/filhas; pais filhos/filhas; irmãos e até em relações de amizade, não

estando restrita, portanto, à familiares de dependentes.

Começa na relação mãe/pai/bebê quando a mãe ou o pai  não podem dar apoio

suficiente para as necessidades específicas daquele bebê, naquela relação e momento

especiais, onde, muitas vezes e por serem eles (pais), a necessitar de amparo, acabam

formando uma relação de simbiose com o bebê.

Esse bebê, conseqüentemente, não desenvolve um ego maduro e fica muitas

vezes dominado por impulsos do id ou de seu superego, que por ter se estabelecido sem

referenciais externos pode ser extremamente rígido. O ego desenvolve então

mecanismos de defesa rigorosos e a dependência do vínculo seria um resultado da

utilização desses mecanismos, que mesmo trazendo sofrimento para a pessoa, foi a

maneira que ela encontrou para viver. Os mecanismos mais utilizados são a projeção,

identificação projetiva, negação, racionalização, formação reativa, além do masoquismo.

Gostaria de finalizar dizendo que, como este é um estudo com referencial

psicanalítico, é primordial considerar a singularidade de cada caso, cada relação, cada

família para a compreensão da dependência do vínculo. Muitas explicações aqui são

formuladas de maneira didática, todavia, considerando a singularidade humana, os casos

muitas vezes não são tão claros e didáticos.

Concluo ressaltando que esse é um estudo inicial e outros são necessários para

aprofundar inclusive o tratamento da dependência do vínculo.
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THE POTTER- EFRON CO-DEPENDENCY ASSESMENT

Initials________________________________ Date______________

School level________________________Gender_________________

Please answer the questions below acording to your usual way of thinking and
feeling. There is no right or wrong answers, just be as honest as possible and
answer all the questions.

1. Fear:
a) Do you become preocupied with the problems of others

especially those of the user?
q Yes
q No

b) Do you try to “keep things under control” or “keep a
handle”on situations?

q Yes
q No

c) Do you take more than your fair share of responsability for
tasks that have to be done?

q Yes
q No

d) Are you afraid to approach others directely, in particular the
user?

q Yes
q No

e) Do you often have anxious feelings or worry  about what will
hapen next?

q Yes
q No

f) Do you avoid taking risks with others because it is hard for you
to trust?

q Yes
q No

2. Shame/guilt
a) Do you often feel ashamed not only about your behavoir, but

also about the behavoir of others, especially the user?
q Yes
q No

b) Do you feel guilt about the problems of others in your family? q Yes
q No

c) Do you withdraw from social contact when you are feeling
upset?

q Yes
q No

d) Do you sometimes hate yourself? q Yes
q No

e) Do you ever cover up bad feelings about yourself by acting too
confidently?

q Yes
q No
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3.Prolonged Despair::
a) Do you often feel hopeless about changing the corrent

situation?
q Yes
q No

b) Do you tend to be pessimistic about the word in general? q Yes
q No

c) Do you have a sense of low self-worth or failure that does not
reflect your skills and accomplishments?

q Yes
q No

4. Rage:
a) Do you feel persistently angry with the user, other family

members or yourself?
q Yes
q No

b) Are you afraid of losing control if you let yourself get really
mad?

q Yes
q No

c) Are you angry at God? q Yes
q No

d) Do you ever get back at others in sneaky ways, perhaps
without being fully aware of this behavoir at the time?

q Yes
q No

5. Denial:
a) Do you feel yourself denying the basic problems in your

family?
q Yes
q No

b) Do you tell yourself that these problems are not that bad? q Yes
q No

c) Do you find reasons to justify the irresponsible behavoir of
others in your family?

q Yes
q No

6. Rigidity:
a) Do you tend to think in either/ or terms when there are

problems, instead of looking at many alternatives?
q Yes
q No

b) Do you feel troubled if anyone upsets your usual rotines? q Yes
q No

c) Do you see moral issues in black and withe terms? q Yes
q No

d) Do you “get stuck” in certain feelings such as guilt, love or
anger ?

q Yes
q No
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7. Impaired Identity Development:
a) Do you have trouble asking for what you want and need? q Yes

q No
b) Do you feel pain right along with another person who is in

pain?
q Yes
q No

c) Do you need to have another person around in order to feel
worthwhile?

q Yes
q No

d) Do you worry a great amount about how others perceive you? q Yes
q No

8. Confusion:
a) Do you wonder what it means to be “normal”? q Yes

q No
b) Do you sometimes think you must be “crazy”? q Yes

q No
c) Do you find it difficult at times to identify what you are

feeling?
q Yes
q No

d) Do you have a tendency to be taken in by others – to be
gullible?

q Yes
q No

e) Do you have a hard time making up your mind – are you
indecisive?

q Yes
q No
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QUESTIONÄRIO POTTER- EFRON DE CO-DEPENDÊNCIA

Iniciais______________________________ Data____________________

Grau de Escolaridade _____________________________Sexo_______

Por favor, responda as questões abaixo de acordo com sua maneira habitual de
pensar e sentir. não há respostas certas ou erradas, apenas seja o(a) mais franco(a)
possível e responda todas as questões.

1. Medo:
a) Você fica preocupado(a) com os problemas dos outros,

especialmente aqueles do(a) usuário(a) de drogas?
q Sim
q Não

b) Você tenta manter as coisas sob controle ou manipular
situações de sua vida?

q Sim
q Não

c) Você faz mais do que seria sua parte ao realizar tarefas? q Sim
q Não

d) Você teme abordar os outros diretamente, especialmente o(a)
usuário(a)?

q Sim
q Não

e) Você freqüentemente se sente ansioso(a) ou teme o que vai
acontecer depois?

q Sim
q Não

f) Você evita arriscar-se com as pessoas por achar difícil confiar
nos outros?

q Sim
q Não

2. Vergonha/ Culpa:
a) Você freqüentemente se envergonha não somente pelo seu

próprio comportamento, mas também pelo comportamento dos
outros, especialmente do(a) usuário(a)?

q Sim
q Não

b) Você se sente culpado(a) pelos problemas das outras pessoas
da família?

q Sim
q Não

c) Você se esquiva do contato social quando está chateado(a)? q Sim
q Não

d) Você às vezes se odeia? q Sim
q Não

e) Em alguns momentos você esconde seus sentimentos
negativos, agindo com demasiada confiança?

q Sim
q Não
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3. Desespero Prolongado:
a) Você freqüentemente perde a esperança em mudar a situação

corrente?
q Sim
q Não

b) Você tende a ser pessimista sobre o mundo em geral? q Sim
q Não

c) Você tem sensações de baixa auto-estima que não refletem
suas habilidades e conquistas?

q Sim
q Não

4. Raiva:
a) Você se sente persistentemente bravo com o usuário, com a

família ou com você mesmo?
q Sim
q Não

b) Você tem medo de perder o controle se ficar realmente
irado(a)?

q Sim
q Não

c) Você tem raiva de Deus? q Sim
q Não

d) Você já tentou se vingar dos outros de forma disfarçada, talvez
mesmo sem se dar conta de estar fazendo isso no momento?

q Sim
q Não

5. Negação:
a) Você sente que está negando os problemas básicos da sua

família?
q Sim
q Não

b) Você fala para você mesmo que estes problemas não são tão
graves?

q Sim
q Não

c) Você fica procurando justificativas para o comportamento
irresponsável das outras pessoas da família?

q Sim
q Não

6. Rigidez:
a) Você tende a pensar em termos de só pode ser  “isto ou aquilo”

quando existem problemas ao invés de olhar várias
alternativas?

q Sim
q Não

b) Você fica perturbado(a) se alguém interfere na sua rotina? q Sim
q Não

c) Você é radical nas suas crenças morais? q Sim
q Não

d) Você é travado com relação a certos sentimentos como culpa,
amor ou ódio?

q Sim
q Não
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7. Desenvolvimento incompleto da identidade:
a) Você tem dificuldades para dizer o que quer e precisa? q Sim

q Não
b) Você tende a sofrer junto com outra pessoa que esteja

sofrendo?
q Sim
q Não

c) Você precisa ter outra pessoa por perto para se sentir
valorizado?

q Sim
q Não

d) Você se preocupa em excesso com o que os outros acham de
você?

q Sim
q Não

8. Confusão:
a) Você se pergunta o que significa ser “normal”? q Sim

q Não
b) Você às vezes acha que deve estar ficando “louco”? q Sim

q Não
c) Você às vezes acha difícil identificar seus sentimentos? q Sim

q Não
d) Você tem uma tendência a ser enganado(a) pelos outros - a ser

ingênuo(a), crédulo(a)?
q Sim
q Não

e) Você tem dificuldade em tomar decisões – é indeciso(a)? q Sim
q Não

Traduzido do Questionário Potter-Efron & Potter- Efron de Co-dependência
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THE SPANN- FISCHER CO-DEPENDENCY SCALE

Initials________________________ Date____________________

School level____________________________Gender_________________________

Read the folowing statements and place the numbers on the spaces
provided that best describes you according to the following list:

1.Strongly Disagree.
2.Moderately Disagree.
3.Slightly Desagree.
4.Slightly Agree
5.Moderately Agree
6.Strongly Agree.

1.   It is hard for me to make decisions. (     )
3. It is hard for me to say no. (     )
4. It is hard for me to accept compliments graciously.  (    )
5. Sometimes I almost feel borred or empty if I don’t have problems to focus on.   (   )
6. I usually do not do things for other people that they are capable of doing for

themselves. (     )
7. When I do something nice for myself I usualy feel guilty. (    )
8. I do not worry very much. (     )
9. I tell myself that things will get better when the people in my life change what they

are doing. (     )
10. I seem to have relationships where I am always there for them and they are rarely

there for me. (     )
11. Sometimes I get focused on one person to the extent of neglecting other relationships

and responsabilities. (     )
12. I seem to get into relationships that are painful for me. (     )
13.  I don’t usually let others see the real me. (     )
14.  When someone upsets me I will hold it in for a long time, but once in a while I

explode. (     )
15.  I will usually go to any lengths to avoid open conflict. (     )
16.  I oftem have a sense of dread or impeding doom.  (     )
17.  I often put the needs of others ahead my own.  (     )
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ESCALA SPANN- FISCHER DE CO-DEPENDÊNCIA

Iniciais________________________________ Data_________________

Grau de Escolaridade_________________________________Sexo________________

Leia as questões abaixo e responda de acordo com os números propostos pela lista
abaixo a situação que melhor descreve você:

1. Discordo fortemente.
2. Discordo moderadamente.
3. Discordo levemente.
4. Concordo levemente.
5. Concordo moderadamente.
6. Concordo fortemente.

1.   Tenho dificuldade em tomar decisões. (     )
2. É difícil para mim dizer não. (     )
3. Tenho dificuldade em aceitar elogios espontâneos.  (    )
4. Chego a me sentir aborrecido(a) ou vazio(a) quando não tenho problemas para

encarar. (     )
5. Geralmente não faço pelas pessoas coisas que elas possam realizar sozinhas.(     )
6. Quando faço algo bom para mim, em geral me sinto culpado(a). (    )
7. Eu não me preocupo em excesso. (     )
8. Eu digo para mim mesmo que as coisas vão melhorar quando as pessoas ao meu

redor mudarem o que estão fazendo. (     )
9. Eu pareço ter relacionamentos em que estou sempre disponível para os outros e

os outros quase nunca para mim. (     )
10. Muitas vezes eu me concentro tanto numa mesma pessoa que negligencio outros

relacionamentos e responsabilidades. (     )
11.  Eu tendo a ter relacionamentos que me magoam. (     )
12.  Em geral eu não deixo os outros me verem como realmente sou. (     )
13.  Quando alguém me magoa, eu costumo guardar por um longo tempo, mas de

vez em quando acabo explodindo. (     )
14.  Em geral tento a qualquer custo evitar o conflito aberto. (     )
15.  Freqüentemente tenho uma sensação de  que algo ruim está para acontecer. (     )
16.  Freqüentemente coloco as necessidades dos outros na frente das minhas.    (     )

Traduzido da Escala Spann-Fischer de Co-dependência.
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TERMO DE CONSENTIMENTO

Estamos realizando uma pesquisa para avaliar como agem os familiares de dependentes

de álcool e drogas e verificar se existe algum padrão neste modo de agir. Para isto

convidamos os familiares a participar. Caso concorde, serão necessárias de uma a três

horas do seu tempo. Isto feito poderemos lhe oferecer o resultado de uma avaliação

cuidadosa e teremos os dados que necessitamos para nossa pesquisa. Caso esta avaliação

detecte algum transtorno psiquiátrico não diagnosticado, oferecemos orientação e

encaminhamento para que você possa dar início a um tratamento adequado.

Gostaríamos de deixar claro que está garantida a confidenciabilidade das informações

que você fornecer e que, a qualquer momento, você terá a liberdade de retirar seu

consentimento e deixar de participar do estudo, caso assim deseje.

Caso exista alguma dúvida sobre a pesquisa, favor entrar em contato com o pesquisador

responsável no endereço ou nos telefones abaixo:

Lygia Vampré Humberg
GREA –Instituto de Psiquiatria
Hospital das Clínicas - Faculdade de Medicina USP
Rua Ovídio Pires de Campos, 785
CEP: 05403-010  São Paulo SP
Fone/ FAX: 3081-8060/ 3069-6960

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me

foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa.

São Paulo,  ________________ de  2002

____________________________________________________________________
Assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal assinatura do pesquisador
(carimbo ou nome Legível)
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GREA1

Fundado em 1981, o Grupo de Estudos de Alcoolismo iniciou suas atividades

como um grupo de residentes da Faculdade de Medicina - Hospital das Clínicas - USP

que consideravam insuficientes as informações presentes no curso de medicina sobre o

assunto. Este grupo iniciou pesquisas e estudos sobre alcoolismo e cresceu em

importância ao longo dos anos.

Em 1987, o GREA fundiu-se com o GREF (Grupo de Estudos de

Farmacodependentes) – outro grupo formado a partir de residentes da FMUSP-HC. A

partir desta fusão, o grupo recebeu o nome de Grupo Interdisciplinar de Estudos de

Álcool e Drogas, preservando a sigla GREA, mais conhecida.

O GREA desenvolve atividades nas áreas de pesquisa, ensino, assistência e

prevenção relacionadas a álcool, tabaco e outras drogas. Neste sentido, o grupo estimula

o desenvolvimento de pesquisas e procura formar novos pesquisadores, incentivando a

participação de alunos de graduação, pós-graduação e médicos residentes em projetos

específicos do grupo, bem como estimulá-los a desenvolver seus próprios projetos. Esta

preocupação é reconhecida por entidades como FAPESP e CNPq que concedem bolsas

de Iniciação Científica e Auxílio Pesquisa.

O trabalho é desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, com médicos

psiquiatras, residentes de primeiro, segundo e terceiro anos, psicólogos, terapeutas

ocupacionais, advogada e estagiários de psicologia .

                                                                
1  Homepage  do  GREA:  www.usp .b r /med ic ina /grea
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O GREA é dividido em quatro setores com objetivos distintos, porém integrados

aos objetivos gerais do grupo. Estes setores são:

- Administração: fornece suporte administrativo a todos os setores do GREA,

racionalizando os recursos físicos e humanos existentes

- Assistência: oferece tratamento a pacientes dependentes de álcool, tabaco e outras

drogas que procuram o Instituto de Psiquiatria do HCFMUSP. Constituído em essência

por atendimento ambulatorial, volta-se também para treinamento de pessoal e pesquisas

clínicas.

- Pesquisa: estimula a realização de pesquisas pelos integrantes do GREA e alunos de

graduação da Faculdade de Medicina da USP. As pesquisas devem obter financiamento

de agências fomentadoras de pesquisa como FAPESP e CNPq. O GREA é responsável

pelas aulas sobre o tema alcoolismo e dependência de drogas para alunos de graduação e

pós-graduação na Faculdade de Medicina da USP.

- Prevenção: desenvolve pesquisas epidemiológicas, programas de prevenção e avalia os

programas de prevenção em andamento. Também auxilia e oferece treinamento aos

membros da comunidade que queiram desenvolver trabalhos na área preventiva.

O GREA é credenciado como Centro de Referência para Tratamento e Prevenção

de Drogas pelo SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas.

No dia 21 de outubro de 1998, foi inaugurada a nova unidade chamada de GREA

Unidade II, no prédio da Fundação E. J. Zerbini. O novo espaço é uma extensão do

Departamento e Instituto de Psiquiatria, concretizado através de parceria com a
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Fundação Zerbini. Nesta nova unidade são desenvolvidos projetos de prevenção para

empresas, escolas e comunidades.

As atividades dos postos avançados nos prédios da Faculdade de Arquitetura e

Urbanismo e da Faculdade de História, ambos na Cidade Universitária, iniciaram-se no

dia 2 de julho de 1999. Estes postos avançados surgiram com a intenção de intensificar o

trabalho de orientação e esclarecimento através do programa desenvolvido pelo GREA

aos membros da USP (professores, alunos e funcionários).

O Setor de Assistência

No Setor de Assistência, os dependentes e usuários de drogas chegam ao Instituto

de Psiquiatria ou diretamente ao GREA, por iniciativa própria, encaminhados por

Centros de Saúde ou outros profissionais.  Os pacientes são avaliados inicialmente por

um dos médicos psiquiatras, sendo encaminhados para tratamento. O tratamento é

conduzido por médicos residentes, sob supervisão semanal de psiquiatras e psicanalistas.

O Setor de Assistência do GREA, desenvolve esforços tanto para o estudo como

para o tratamento de diferentes grupos de dependentes e abusadores e desenvolvendo

serviços específicos para:

- Adultos dependentes de álcool

- Adultos dependentes de drogas

- Mulheres dependentes

- Adolescentes abusadores e dependentes
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- Serviço de assistência a tabagistas

- Membros da comunidade da Universidade de São Paulo

- Dependentes de opióides

- Triagem de indivíduos com problemas pelo uso de álcool e drogas

- Assistência familiar

Cada um destes serviços do GREA tem direcionamento específico, reunindo

diferentes modalidades de tratamento, de acordo com as necessidades de cada um dos

grupos de pacientes. O fundamento do tratamento é destinado ao acompanhamento

médico-psiquiátrico individual dos pacientes, associado a técnicas de terapia de grupo

que reúne os pacientes para a discussão e colaboração em problemas e conseqüências

comuns para facilitar a abstinência e a recuperação dos pacientes.

O tratamento é basicamente ambulatorial, ou seja, o indivíduo vai aos locais de

tratamento para atender às consultas marcadas. Não costuma haver internação

hospitalar, que só é indicada em casos de exceção em nosso serviço. Quando o paciente

realiza este tipo de tratamento, ele tem maior chance de lidar com o abuso ou a

dependência em seu próprio meio ambiente (para onde, mesmo após um período de

internação, ele vai retornar), não precisa interromper suas atividades produtivas

(trabalho, estudo) e tem o suporte familiar desde as fases iniciais de sua recuperação.

A participação em grupos de auto-ajuda (alcoólicos anônimos, narcóticos

anônimos) é estimulada durante o tratamento, como outra forma de auxílio para o

paciente que o acompanhamento clínico não pode substituir. A triagem é a porta de

entrada de nosso serviço, a primeira orientação que o paciente (e seus familiares)
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recebem quando procuram por tratamento. Oferecemos aos dependentes 50 avaliações

por semana, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de

Medicina da Universidade de São Paulo (IPq-HCFMUSP). Quando não dispomos de

vagas para o atendimento do paciente que procura a triagem, indicamos outros serviços e

grupos, de acordo com as necessidades de cada caso.

Para marcar uma triagem, o interessado ou algum familiar deve comparecer ao

Serviço de Registro do Instituto de Psiquiatria e agendar data oportuna para a avaliação

do indivíduo com problemas derivados do consumo de álcool ou drogas.

O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR

Em HUMBERG, et al. (2003)2, há uma descrição do Programa de Assistência

Familiar, onde este anexo baseado.  O PAF teve início em setembro de 1999, quando

profissionais do GREA identificaram a necessidade de oferecer aos pacientes um

tratamento que abrangesse também seus familiares. Tal constatação ocorreu após

observar que alguns familiares ficavam desorientados a respeito de o que fazer e de

como lidar com o que sentiam. Por outro lado, os familiares cujos dependentes

apresentavam melhoras não conseguiam absorver tal mudança, pois toda a estrutura

familiar erigida em torno da dependência era alterada, a ponto de muitos

relacionamentos terminarem quando o paciente dependente químico melhorava, em

grande parte porque o parceiro não fora tratado.

                                                                
2  HUMBERG, e t  a l .  Mode lo  de  Ass i s t ênc ia  pa ra  Fami l i a res  de  Dependen tes ;  2003 .  (no  p re lo )
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Objetivos do programa de assistência familiar

Gerais

Parte integrante do setor de assistência do GREA, o Programa de Assistência

Familiar (PAF) tem a nasceu com a finalidade de incluir a família do dependente

químico no tratamento. A suposição da equipe era que um tratamento que abordasse

especificamente as dificuldades familiares poderia induzir a entrada em tratamento do

dependente químico assim como facilitar a adaptação do núcleo familiar à desejada

mudança de comportamento.

Assim, inicialmente foram desenvolvidos grupos de orientação psicoeducacional,

seguidos de discussão, abertos para familiares e dependentes.

Com o aprimoramento do trabalho e constante supervisão, considerou-se que, os

familiares tinham suas próprias dificuldades como sentimentos de baixa auto-estima,

desesperança e muitos não conseguiam viver uma vida independente e autônoma e,

portanto, também poderiam se beneficiar de um tratamento psicoterápico.

Específicos

O PAF objetiva contribuir para:

-  o tratamento da dependência do familiar

-  a diminuição do sofrimento dos que convivem com o dependente

-  a entrada e aderência do dependente no tratamento
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-  o aumento da eficácia do tratamento do dependente

-  a pesquisa, o ensino e o treinamento de profissionais.

Divulgação

A divulgação do PAF é realizada através de:

- convites entregues nas salas de espera

- cartazes nos locais de circulação

- home-page do GREA

- serviço telefônico tipo 0800

- convocação, não obrigatória, dos familiares dos pacientes em tratamento

(durante a triagem, internação ou durante o acompanhamento ambulatorial).

- encaminhamentos de outros serviços que não oferecem orientação profissional

e/ou psicoterapia, tais como: centros de saúde e hospitais, outros setores do

Hospital das Clínicas, e grupos de auto-ajuda (tais como, Al-Anon/Nar-Anon,

Alcoólicos Anônimos/Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, dentre outros).

Equipe do PAF

A equipe é constituída por uma psicanalistas, três psiquiatras, duas psicólogas e

uma estagiária graduanda em psicologia. As funções organizacionais são distribuídas

entre o psiquiatra  chefe do Setor de Assistência do qual o PAF faz parte e a

coordenadora do PAF, que é psicanalista. Os atendimentos são divididos entre a
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coordenadora do Programa, um psiquiatra e duas psicólogas. As aulas de orientação

psicoeducacional são divididas entre o psiquiatra e a coordenadora do Programa.  Os

Grupos de Acolhimento são feitos pela coordenadora do PAF. Há também uma

estagiária que participa destas atividades.

Infra-estrutura

Utiliza-se o espaço físico dos consultórios e salas de reunião do IPq-HCFMUSP.

Conta-se com o suporte administrativo do GREA, através do qual são marcadas parte

das aulas e encontros, recebem-se ligações de usuários do programa,  eventuais

alterações na agenda, reservas de salas e acervo de publicações e prontuários. As aulas

de conteúdo psicoeducacional são ministradas com o auxílio de recursos didáticos, como

projeções  em data-show. Embora as aulas ministradas estejam disponíveis na home-

page  do GREA, prevê-se a elaboração e distribuição de livretos de orientação aos

familiares uma vez que o acesso a internet não é universal nessa população.

Recepção

A avaliação da demanda de cada participante é feita através do que se

convencionou chamar de "Grupo de Acolhimento". Trata-se de encontros semanais de

aproximadamente uma hora. Nessa entrevista, são coletados dados sócio-demográficos e

explicações sobre o programa são fornecidas.
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Quando apropriado, é indicado aos participantes que passem a freqüentar o grupo

de psicoterapia (ver abaixo). Também quando apropriado, conforme discutido em

supervisões semanais de equipe, psicoterapia individual ou tratamento psiquiátrico são

oferecidos tanto no próprio serviço como através de encaminhamento para outros

recursos da comunidade.

Grupo de familiares

Após a identificação dos casos onde a relação familiar e a dependência desses

estão causando sofrimento para o familiar e o dependente químico, é indicada a alguns

dos participantes do “grupo de acolhimento” a abordagem psicoterápica de grupo. Este

grupo é conduzido por duas psicólogas, uma delas observadora, com o objetivo de

trocar idéias a respeito do andamento do trabalho, ao final de cada sessão. A freqüência

dos encontros é semanal, e a duração é de um semestre, considerando que, se ao final

deste período, os pacientes mostrarem interesse em continuar, pode-se estender o

trabalho por mais um semestre.

Estes grupos são fechados e seu número de integrantes pode variar entre quatro e

oito, em função da dinâmica estabelecida. Podem ser compostos tanto por membros de

famílias distintas como por membros de uma única família, novamente de acordo com a

avaliação da necessidade de tratamento realizada pela equipe profissional. Foram

desenvolvidos também grupos específicos, tais como grupo de mães, de esposas, ou de

pais e mães.
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A linha teórica seguida é psicanalítica, onde, através de recursos como a

interpretação de fatos ocorridos na dinâmica grupal, e da transferência com o terapeuta e

entre os componentes do grupo, aparecem os mecanismos conscientes e inconscientes

dos pacientes, e são trabalhadas suas dificuldades de relacionamento, de auto-

conhecimento e comunicação. É na escuta do grupo que o terapeuta encontra o sentido

comum calcado no inconsciente grupal, ao captar as várias associações livres que

emergem nas sessões. A riqueza de comunicações  e associações feitas por diversas

pessoas levam a um insight grupal que se difere da experiência individual. Assim, com

essa escuta, o terapeuta observa e comenta as falas e discussões trazidas pelos

participantes – sendo este o motivo pelo qual ele não leva pautas a serem tratadas, mas

inicialmente ouve e utiliza como instrumento as inquietações do grupo.

Orientação psicoeducacional

Indicada a todos os participantes para fornecer informações atualizadas, baseada

em evidência científica a respeito de drogas, e de como lidar com o dependente, esteja

ele em tratamento ou não. Esta orientação é realizada por psiquiatras e psicólogos

ligados ao GREA, com experiência no atendimento de pacientes e familiares com

problemas relacionados ao uso de álcool e drogas.

São utilizadas projeções de diapositivos e estimula-se que o público faça

perguntas e comentários enriquecendo o debate. Consiste em um programa de 4 aulas

expositivas com espaço para dúvidas e debates, onde se utiliza linguagem acessível ao

público leigo, com duração média de 1 hora, sendo abordados os seguintes tópicos:
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Aula 1: conceito  e classificação de drogas, padrões de uso, abuso e dependência,

conceitos de tolerância, abstinência, fissura, intoxicação aguda grave,

comorbidade e dependência do vínculo.

Aula 2: epidemiologia, complicações clínicas e psiquiátricas e possíveis causas

da dependência. O risco particular nas fases de adolescência e de terceira idade.

Aula 3: tratamentos, suas fases e objetivos. Indicações de internação e de

abordagem farmacológica.

Aula 4: o papel da família na problemática do dependente, comportamentos mal

adaptados e diretrizes gerais de como proceder frente à problemática da

dependência.

Abordagem na internação

Por representar usualmente um momento de crise na vida familiar, a abordagem

dos familiares de pacientes que estejam em tratamento sob regime de internação é

considerada prioritária, recebendo atenção de um psicólogo que realiza uma intervenção

focalizada, interagindo junto à equipe profissional que atende o paciente para facilitar a

condução do caso, providenciando o encaminhamento dos familiares para os recursos

apropriados.
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Encaminhamentos

Tanto na abordagem inicial do "Grupo de Acolhimento" como em qualquer outro

momento do programa, podem ser feitos encaminhamentos para outros recursos internos

e externos, conforme detecção de demanda e necessidade:

- orientação psicoeducacional

- terapia de grupo

- terapia individual

- avaliação psiquiátrica

- grupos de ajuda mútua (AL-ANON, NAR-ANON, Amor Exigente, etc.).
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Preciso aprender a só ser

Sabe, gente

É tanta coisa para a gente saber

O que cantar, como andar, onde ir

O que dizer, o que calar, a quem querer

Sabe, gente

É tanta coisa que fico sem jeito

Sou eu sozinho e este nó no peito

Já desfeito em lágrimas que eu luto para esconder

Sabe, gente

Eu sei que no fundo o problema é só da gente

É do coração dizer não quando a mente

Tenta nos levar para casa do sofrer

E quando escutar um samba- canção

Assim como

“Eu preciso aprender a ser só”

Reagir

E ouvir

O coração responder:

“Eu preciso aprender a só ser”

Gilberto Gil, 1973


