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RESUMO 

 

Introdução: o conceito de co-dependência é permeado de controvérsias, mas tende a ser 

relacionado a dificuldades emocionais e comportamentais, relativas aos familiares de 

dependentes de substâncias psicoativas, podendo também abranger contextos de 

desestruturação familiar não associados à dependência dessas substâncias. Objetivo: analisar 

a co-dependência em adolescentes filhos de pais dependentes de substâncias psicoativas. 

Método: trata-se de um estudo descritivo e quantitativo realizado com 30 adolescentes, de 13 

a 18 anos, de um município do Estado de São Paulo, Brasil. Foram utilizados: a Escala Spann 

Fischer, o Youth Self-Report, a Escala Egna Minnen Betraffande Uppfostran e o Questionário 

PPCT/Co-dependência, formulado especificamente para o estudo. Os dados desses 

instrumentais passaram por análise descritiva e correlacional. Os quatro adolescentes que 

apresentaram os maiores índices de co-dependência foram também avaliados por vértices do 

modelo PPCT (Pessoa Processo Contexto Tempo), de Bronfenbrenner e Morris. Resultados: 

não foi constatada correlação significativa entre a co-dependência e o tempo de exposição 

contínua ao dependente de substâncias psicoativas para os dois sexos, sendo constatada forte 

correlação entre tempo de exposição intermitente ao dependente de substâncias psicoativas 

para os meninos. Ainda, foi verificada forte correlação entre a co-dependência e problemas de 

ordem internalizantes e externalizantes para meninas, moderada correlação entre co-

dependência e problemas internalizantes para os meninos, além de significativa associação 

entre co-dependência e estilos de vinculação de superproteção para os dois sexos, bem como 

entre co-dependência e estilos de vinculação de rejeição, mas somente quando relativa a 

outros cuidadores. Considerações finais: o estudo pôde ampliar a compreensão da co-

dependência partindo-se de uma conjuntura biopsicossocial, o que transcende a mera 

existência de uma pessoa de convívio, portadora de dependência de substâncias psicoativas. 

Palavras-chave: Co-dependência. Adolescente. Desenvolvimento humano. Biopsicossocial. 

Vulnerabilidade. 

 

  



 
 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: The concept of co-dependence is permeated by controversies, but tends to be 

related to emotional and behavioral difficulties related to family members of psychoactive 

substance dependents, and may also include contexts of family disruption that are not 

associated with addiction. Objective: to analyze the co-dependence among adolescent 

children of parents who are dependent on psychoactive substances. Method: This is a 

descriptive and quantitative study of 30 adolescents, aged 13 to 18 years, from a city in the 

State of São Paulo, Brazil. The Spann Fischer Scale, the Youth Self-Report, the Egna Minnen 

Betraffande Uppfostran Scale and the PPCT/Co-dependence Questionnaire, formulated 

specifically for the study, were used. Data from these instruments went through descriptive 

and correlational analysis. The four adolescents who presented the highest indices of co-

dependence were also evaluated by vertices of the PPCT (Person Process Context Time), 

Bronfenbrenner and Morris. Results: no significant correlation between co-dependence and 

continuous exposure to psychoactive substances was observed for both sexes. A strong 

correlation between the time of intermittent exposure to the psychoactive substances was 

observed for boys. Also, a strong correlation was observed between co-dependence and 

internalizing and externalizing problems for girls, a moderate correlation between co-

dependence and internalizing problems for boys, and a significant association between co-

dependence and overprotection binding styles for children. Two sexes, as well as between co-

dependence and rejection linkage styles, but only when relative to other caregivers. Final 

considerations: the study was able to broaden the understanding of co-dependence starting 

from a biopsychosocial conjuncture, which transcends the mere existence of a person of 

conviviality, with dependence of psychoactive substances. 

Key-words: Co-dependence. Adolescent. Human development. Biopsicossocial. 

Vulnerability.                                                               
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1 INTRODUÇÃO 

 

              O interesse pelo tema co-dependência, objeto do presente estudo, depreendeu-se de 

minha experiência em atendimentos a famílias em situação de vulnerabilidade social, 

realizados no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de uma cidade de médio 

porte do interior paulista, onde venho atuando como psicóloga desde 2006. A proposta de 

fortalecimento de vínculos familiares faz parte desses atendimentos, especialmente, através de 

interações com cônjuges (em geral, esposas) e filhos de dependentes de substâncias 

psicoativas1 que buscam apoio no serviço. Após passar pelas escutas sócio-assistencial e 

psicológica no CRAS, esse público específico é encaminhado para os setores da rede de 

proteção do município. O dependente de substâncias psicoativas pode ter acesso aos serviços 

ofertados na área da saúde (por meio do Centro de Apoio Psicossocial-Álcool e Drogas 

[CAPS-AD]), ou à internação; nesse último caso, fica disponível ao seu grupo familiar, o 

atendimento psicoterapêutico especializado, além do direcionamento para os grupos de apoio 

locais. 

            Visando propiciar um adequado acolhimento e identificar o perfil dos assistidos, de 

modo a facilitar seu acesso à rede de proteção do município, eu buscava me aprofundar na 

observação dos comportamentos apresentados pelos familiares de dependentes de substâncias 

psicoativas1. Nessas experiências de trabalho, chamava-me especial atenção, o sofrimento que 

alguns familiares apresentavam ao se envolverem de maneira “obsessiva” com o dependente, 

parecendo que suas identidades ficavam comprometidas a partir de um esvaziamento do 

significado de suas próprias vidas, fenômeno que vem sendo chamado de “co-dependência”, 

nos serviços sociais e de saúde voltados a dependentes de substâncias psicoativas. Por outro 

lado, também percebia que muitos desses familiares buscavam apoio na instituição visando 

especialmente melhorias diante de condições socioeconômicas prejudicadas (como a falta da 

renda e de emprego), e menos para ajuda pelas vicissitudes presentes nas relações com o 

familiar dependente. Surgiu assim interesse numa melhor compreensão acerca dos fatores que 

poderiam estar envolvidos na propensão dos indivíduos à co-dependência. 

Ao iniciar consultas a bases científicas de dados nacionais e internacionais sobre a co-

dependência, deparei-me com um número reduzido de pesquisas sobre o tema, e também com 

aspectos controversos na definição de co-dependência e na caracterização de suas possíveis 

causas. Parte dos estudos tratava da co-dependência como um comportamento reativo à 

                                                           
1 Na presente investigação, substâncias psicoativas são compreendidas como aquelas que alteram o 

psiquismo, abrangendo o uso de álcool e drogas ilícitas. 
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experiência de se viver com um indivíduo que tinha uma dependência, de forma mais citada, a 

dependência de substâncias psicoativas. Já outras investigações consideravam-na como uma 

problemática inserida no domínio das “dependências sem substância”, de modo similar a 

diferentes tipos de dependências. Outra característica percebida na revisão de literatura sobre 

o tema foi certa carência de estudos direcionados à co-dependência em filhos adolescentes de 

dependentes de substâncias psicoativas, já que a maior parte das pesquisas que tratavam da 

questão abordavam esposas/companheiras desses dependentes químicos. 

            Daí surgiu a opção para desenvolver um estudo com adolescentes filhos de famílias 

com dependentes de substâncias psicoativas, com o ensejo de contribuição para intervenções, 

em especial, de ordem preventiva, para promoção do desenvolvimento positivo.  

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Co-dependência: definições, origens do conceito e características 

 

O termo co-dependência foi usado primeiramente ao final da década de 1970, quando 

o alcoolismo e a dependência de outras drogas receberam o nome de ‘dependências 

químicas’. Inicialmente, a temática foi tratada como a necessidade compulsiva das esposas de 

policiarem seus cônjuges alcoolistas, tendo o termo co-dependência, em seguida, expandindo-

se para incluir os filhos de dependentes de substâncias psicoativas, bem como qualquer 

indivíduo que estivesse com eles envolvido em uma relação de maior proximidade 

(GORDON; BARRET, 1993). Em estudos posteriores, como o desenvolvido por Irwin 

(1995), no entanto, a co-dependência aparece antes associada a um tipo de relacionamento 

com os outros, que se caracterizaria como disfuncional.  

Em uma linha histórica sobre a construção do conceito, encontrava-se a proposta de 

Cermak (1986) de que a co-dependência pudesse ser classificada a partir de um diagnóstico, 

como uma das perturbações de personalidade, mais especificamente, sendo incluída na 

classificação de ‘tipo misto’. No início da década de 1990, nos Estados Unidos, o National 

Council on Co-dependency definiu o fenômeno como: 
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um comportamento aprendido e expresso através de dependências às pessoas 

e coisas externas a si. Essas dependências incluiriam negligência e 

diminuição da própria identidade. Um “falso eu” que emerge na co-

dependência seria frequentemente expresso através de hábitos compulsivos, 

adicções e outras desordens que aumentariam a alienação da identidade 

verdadeira, gerando um sentimento de vergonha (WHITFIELD, 1991, p.10). 

  

         Também o conceito de co-dependência foi aproximado por Gotham e Sher (1996) ao 

fato dos familiares sofrerem de estresse como resultado de viverem com alguém dependente 

de substâncias, o que geraria uma reação perante a um ambiente hostil, na tentativa de 

sobreviverem. Por outro lado, partindo de um modelo sistêmico, Prest e Protinsky (1998) 

afirmaram que tal constructo poderia ser estabelecido considerando-se as interações 

disfuncionais na família de origem ou num atual sistema familiar. 

Em estudo de revisão de literatura, Izquierdo (2001) ressaltou que a co-dependência 

vinha sendo explicada por meio de três pontos de vista: 1) como uma doença provinda de um 

sistema familiar disfuncional, que uma vez desencadeada, se desenvolveria afetando um ou 

mais membros; 2) como um transtorno de personalidade preexistente em um ou mais 

membros da família, que em interação com a conduta do adicto facilitaria e manteria seu 

comportamento; e 3) como o comportamento de uma pessoa normal que realizaria um grande 

esforço para se ajustar a um cônjuge ou a acontecimentos de vida estressantes. Mais tarde, 

Zampieri (2004) defendeu a necessidade de uma classificação específica para a co-

dependência, considerando-a como um distúrbio de identidade. 

Ao estudarem um tipo de vínculo doentio, classificado pelos autores como “amor 

patológico”, Sophia, Tavares e Zilberman (2007) afirmaram que a essência desse tipo de 

relacionamento estaria no medo de não ter valor, de estar só, de não merecer amor e ainda, de 

vir a ser abandonado. Por sua vez, ao tratar da co-dependência, Castañón (2007) relacionou-a 

à temática da divisão de gêneros, considerando-na como um comportamento socialmente 

aprendido.  

Ainda, fazendo uso de um modelo denominado estresse-enfrentamento, Denning 

(2010) afirmou que os familiares de dependentes de substâncias psicoativas, muitas vezes 

apresentavam estratégias ineficazes ao sofrerem de estresse na convivência. O autor ressaltou, 

no entanto, que nem todas elas seriam patológicas, podendo as mesmas constituírem formas 

(menos adequadas) de se manter a vinculação com o familiar. Já em pesquisa realizada por 

Martins-D’Angelo et al. (2012) foi ressaltada a necessidade de diagnóstico que diferenciasse a 
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co-dependência da depressão, visto que a inexistência do mesmo poderia acarretar falhas 

dificultando um tratamento eficaz.  

Por fim, em estudo desenvolvido com mulheres de dependentes de substâncias 

psicoativas, Panaghi et al. (2016) constataram associação entre co-dependência e 

personalidade neurótica, sendo que as mulheres que apresentavam um alto índice para 

neuroticismo seriam mais vulneráveis aos estressores relativos ao convívio com um adicto, 

utilizando estratégias de enfrentamento menos eficientes. 

 Assim, pode-se apreender que o conceito de co-dependência vem passando por vários 

enfoques ao longo das três últimas décadas. Contudo, encontra-se consonância entre autores 

quanto a algumas características que envolvem o fenômeno. Nesse sentido, Martins-D'Angelo 

et al. (2012) expuseram que dentre os caracteres mais frequentemente encontrados em 

pesquisas sobre a co-dependência estavam: a baixa auto-estima, o comprometimento da 

identidade, o foco fora de si mesmo, o manejo inadequado de emoções, o cuidado exagerado 

com o outro (enquanto há negligência ou negação de suas próprias necessidades), a 

hipervigilância (extrema necessidade de controle), as dificuldades em estabelecer limites, o 

abuso de substâncias, podendo o co-dependente se tornar igualmente um adicto de substâncias 

psicoativas, bem como de comida ou trabalho, do envolvimento com pessoas dependentes, 

também co-dependentes ou ainda, com transtorno de personalidade ou impulsos 

desordenados. 

Além da falta de precisão quanto à definição do conceito de co-dependência, bem 

como quanto à origem do fenômeno, dois outros pontos ressaltados na revisão de literatura 

suscitam algumas discordâncias entre os pesquisadores: a associação entre co-dependência e 

gênero, e a associação entre co-dependência e o abuso de substâncias psicoativas na família. 

Nos limites deste trabalho, a co-dependência será compreendida a partir de 

conceituação proposta por Maia (2012) que a define como uma problemática de ordem 

multivariada e inserida no domínio das dependências sem substância, partilhando de várias 

similaridades com outras dependências. Assim, da mesma forma que o dependente se 

vincularia com a droga (obsessivamente), o co-dependente se vincularia com o outro, ambos 

na tentativa de diminuir sua dor.  
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2.2 Questões sobre a co-dependência 

 

2.2.1 Co-dependência e gênero 

 

 A associação entre a co-dependência e a condição feminina mostrou-se controversa 

desde os primeiros estudos a respeito do tema. Lyon e Greenberg (1991) verificaram que 

mulheres filhas de alcoólatras sentiam-se mais atraídas por homens que apresentavam 

características de exploradores, aos quais ofereciam duas vezes mais ajuda do que as mulheres 

que não possuíam histórico familiar relacionado ao alcoolismo. Diante desses dados, os 

autores concluíram que a co-dependência relacionava-se ao gênero, bem como à disfunção 

familiar.  

 Visando a validação de uma escala aplicada em dependentes de substâncias 

psicoativas em tratamento, por meio de uma amostra constituída pelas esposas dos mesmos, 

por estudantes universitários e por participantes de grupos de apoio, Fischer e Spann (1991) 

averiguaram possíveis correlações entre funcionamento familiar e co-dependência. Contudo, 

os autores não constataram diferenças significativas entre índices de co-dependência entre os 

homens e mulheres pesquisados e concluíram que o fato de ser co-dependente não estava 

associado ao gênero. Também Harkness e Cotrell (1997) afirmaram que o conceito de co-

dependência poderia servir igualmente para os dois sexos. Entretanto, Izquierdo (2001) expôs 

que, embora os homens pudessem ser co-dependentes, haveria uma tendência a se considerar 

o transtorno como uma patologia própria da mulher, sendo que os condicionamentos sociais e 

culturais contribuiriam para a alta prevalência do problema, no sexo feminino. 

Em investigação realizada com uma amostra de 301 participantes (151 envolvidas com 

um dependente e 150 pertencentes a grupo controle), Gómez e Delgado (2003) concluíram 

que as pessoas que possuíam relacionamento com adictos tinham grande propensão ao 

desenvolvimento da co-dependência, o que poderia ocorrer tanto em homens como em 

mulheres. Diante dos índices encontrados para essa variável, no entanto, os autores sugeriram 

que a co-dependência estivesse associada mais fortemente às mulheres. Todavia, 

posteriormente constataram que o fato de ser homem ou mulher, seria menos relevante na 

determinação do fenômeno do que se acreditava na investigação inicial. 

Numa pesquisa de caráter bibliográfico, Castañon (2007) afirmou que um dos grupos 

mais propícios à co-dependência seria o de cônjuges de alcoolistas, tendo os pesquisadores 

encontrado altos índices presentes dentre o sexo feminino. Tal resultado foi explicado por 

meio do enfoque nos aspectos sociais e culturais, considerando os autores que o sistema de 
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gênero seria o responsável por legitimar e reproduzir práticas, representações, normas e 

valores - construídos socialmente a partir da diferença sexual. 

 Finalmente, em estudo realizado com uma amostra de 53 jovens de 14 a 19 anos, 

Martins-D`Angelo et al. (2012) não encontraram diferenças quanto ao índice de co-

dependência entre os sexos, sendo os valores para as meninas ligeiramente mais elevados do 

que para os meninos. Por outro lado, em investigação com 60 familiares de pessoas 

consumidoras de drogas, Salazar et al. (2013) verificaram níveis de 85% de co-dependência 

entre as mulheres, comparados aos níveis de 15% entre os homens. Também, em estudo com 

uma amostra de 505 familiares de dependentes de substâncias psicoativas (homens e mulheres 

a partir de 15 anos de idade, que ligaram para um serviço telefônico de aconselhamento), 

Bortolon et al. (2016) observaram os mais altos índices de co-dependência presentes no grupo 

composto pelo sexo feminino, especialmente entre as mães e as esposas de dependentes com 

menos de oito anos de estudo e desempregadas. 

A despeito do surgimento do constructo de co-dependência e de sua associação com o 

gênero feminino, Martins-D’Angelo et al. (2012) alertaram para críticas suscitadas 

principalmente a partir de visões feministas. Essas críticas apresentam uma problematização 

da patologização do conceito de co-dependência por ignorar a construção social dos papéis, 

bem como o fato de que as mulheres fazem parte de um grupo historicamente oprimido. Sobre 

essa questão, há que se considerar a contribuição de Ferreira (2016) que desenvolveu estudo 

no qual a co-dependência foi tratada a partir dos discursos presentes nos grupos de apoio, em 

especial, no grupo “Mulheres que Amam Demais Anônimas” (MADA) e nas redes feministas 

digitais. Tomando o repertório da experiência do amor e do sofrimento amoroso como 

sistemas de comunicação entre o âmbito da cultura terapêutica e o âmbito da cultura digital 

(por meio dos blogs feministas), a autora afirmou que a interpenetração dos discursos que 

circulam em ambas as esferas é passível de produzir transformações entre diferentes públicos 

e instâncias. Ferreira (2016) expôs ainda, que apesar dos dois discursos mencionados trazerem 

certas contradições, a imbricação dos mesmos poderia também possibilitar que a experiência 

subjetiva e/ou pessoal se tornasse autêntica no campo de reivindicações sociais por direitos, 

legitimando uma atuação política. 
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2.2.2 Co-dependência e associação com o abuso de substâncias na família 

 

Para Biscarra et al. (2013), muito se hipotetizou sobre o fato de que a dependência de 

substâncias psicoativas na família de origem seria um fator responsável por gerar uma 

posterior co-dependência. Como a maioria das investigações não esclarece de que forma isso 

se daria, esses autores apontaram para a necessidade de novas pesquisas capazes de se 

aprofundar sobre a associação entre dependência de substâncias psicoativas e co-dependência. 

Em um dos primeiros estudos a respeito do tema, Potter-Efron e Potter-Efron (1989) 

questionaram o fato da co-dependência ocorrer somente em famílias que possuíssem 

dependentes de álcool e drogas em sua composição, alegando que esses núcleos familiares 

poderiam servir como um modelo para serem obtidas informações. Todavia, os autores 

sugeriram que outras famílias (nas quais estivessem presentes problemas crônicos negados de 

outra ordem, como incesto ou doenças mentais) pudessem ser marcadas pela presença da co-

dependência. 

Nesse sentido, O'Brien e Gaborit (1992) expuseram que os profissionais dos centros de 

dependência química, ao tratarem da família dos pacientes, descobriram que quando esses 

melhoravam, as condutas co-dependentes de seus familiares continuavam ou pioravam, com 

apresentação de um padrão de vinculação característico, marcado por uma forma de pensar, 

sentir e agir que os tornava enfermos, pouco a pouco. Assim, concluíram que a origem de tais 

distúrbios poderia ser anterior à vivência com um alcoólico. 

Em consonância com tal pressuposto, Crothers e Warren (1996) argumentaram que a 

co-dependência ocorreria não apenas nas famílias de toxicodependentes, estando associada ao 

fato do adulto co-dependente poder ter aprendido com os seus pais, por meio da observação 

direta e da modelagem, as atitudes e os comportamentos que seguiam esse padrão. Também 

os autores afirmaram que a presença da co-dependência poderia estaria associada aos pais co-

dependentes, que ao terem um foco externo nos seus filhos e ao utilizarem de controle, de 

negação e de rigidez nas relações familiares, criavam um ambiente em que as crianças seriam 

mais suscetíveis a se comportarem de acordo com o modelo observado. Conforme os autores, 

a combinação da co-dependência parental com a utilização de estilos parentais adversos, 

originaria um terreno fértil para a co-dependência.  

Do mesmo modo, em estudo desenvolvido por Cullen e Carr (1999), foi afirmado que 

nem todos os filhos de pai ou mãe com dependência de substâncias, ou ainda, os que foram 

abusados, como sugerido em estudos anteriores, iriam desenvolver a co-dependência. Para os 

autores, o foco deveria ser antes colocado na presença de padrões de interação problemáticos 
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na família de origem, em vez de se centrar no abuso parental de substâncias ou no abuso da 

criança. Também em consonância com esses autores, Fuller e Warner (2000) argumentaram 

que o alcoolismo parental nem sempre se constituiria uma condição necessária para o 

desenvolvimento da co-dependência, alegando terem obtido níveis semelhantes de co-

dependência entre estudantes colegiais que experenciavam doenças mentais ou físicas, no 

ambiente familiar. Tais resultados serviram de apoio para a hipótese de que outros tipos de 

estressores familiares ou disfunções (e não exclusivamente o alcoolismo parental) poderiam 

desencadear a co-dependencia. 

Nessa linha de pensamento, de acordo com Humberg (2003), existiriam indícios de 

que a co-dependência não estivesse atrelada somente à exposição ao convívio com o 

dependente de substâncias psicoativas e que ainda, nem todos os familiares dos mesmos a 

desenvolveriam. A autora sugeriu assim, existir uma relação entre co-dependência e 

vinculação disfuncional na primeira infância, que envolveria uma forma simbiótica de 

interagir com o outro, que quando rompida, causaria grande angústia. 

Numa pesquisa realizada na Turquia, por Ançel e Kabakçi (2009), com 386 

graduandas de enfermagem, foi observada a existência de associação entre a co-dependência e 

estilo de vinculação parental marcado por ansiedade, além de correlação entre a co-

dependência e estressores não diretamente relacionados ao consumo de álcool na família. Tal 

achado parece estar em consonância com estudo desenvolvido por Martins-D`Angelo et al. 

(2012) sobre a associação entre a co-dependência e a influência na conduta de riscos 

psicossociais de jovens brasileiros; nessa investigação verificou-se que a co-dependência 

encontrava-se significativamente associada com disfunção familiar e transtornos de conduta, 

não sendo constatada sua relação com abuso e dependência de substâncias na família, nem 

com características demográficas como idade, escolaridade, renda familiar ou religião. 

Desenvolvendo estudo com 140 mulheres (70 esposas de adictos e 70 esposas de não 

adictos), Panaghi et al. (2016) constataram índices de co-dependência significativamente mais 

altos dentre as mulheres do primeiro grupo. No entanto, os autores argumentaram que nem 

todas as esposas de adictos apresentavam co-dependência.  

A associação entre co-dependência e abuso de substâncias na família constitui tema 

recorrente desde as primeiras investigações sobre esse tema. Whitfield (1991), por exemplo, 

definiu a co-dependência como um comportamento problemático, desajustado ou doentio, 

associado com a vida, trabalho ou qualquer outra situação de proximidade de uma pessoa que 

sofre de dependência de drogas.  
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Num estudo desenvolvido com 230 mulheres para determinar a capacidade do 

Instrumento de Co-dependência (ICOD) (GAYOL; RAMOS, 2002) em diferenciar prováveis 

casos de co-dependência versus não casos (considerando se o cônjuge das mesmas fazia uso 

ou não de álcool em excesso e se as maltratava ou não fisicamente), Gayol e Ramos (2002) 

encontraram uma porcentagem significativamente maior de co-dependencia nas mulheres cujo 

parceiro abusava de álcool e as maltratava, em comparação com as que não tinham esses 

problemas. Ainda, autores como Parker, Faulk e Lobello (2003) verificaram índices elevados 

de co-dependência entre graduandos expostos a um membro da família que abusava de 

substâncias, resultado esse compatível com pesquisa desenvolvida por Moraes et al. (2009). 

Nesta, os autores identificaram manifestações de co-dependência (por meio do sofrimento, 

dor emocional e adoecimento físico e psíquico) ao utilizar uma amostra de 11 famílias de 

dependentes de substâncias psicoativas assistidos em um Centro de Assistência Psicossocial 

(CAPS). 

 Em uma investigação com 30 mulheres de usuários de substâncias psicoativas ilícitas 

na qual também se utilizou o ICOD, Vasconcellos e Pratti (2013) constataram a presença de 

co-dependência em 90% da amostra, sendo que o índice maior estava entre o grupo das 

mulheres cujo marido/companheiro já tinha realizado tratamento para a dependência 

anteriormente. Por fim, com o objetivo de identificar sintomas de co-dependência e questões 

de saúde em 505 familiares co-dependentes de usuários de drogas que ligaram para um 

serviço telefônico de aconselhamento, Bortolon et al. (2016) constataram que 64% 

apresentaram alta co-dependência. Com a aplicação do Holyoake Codependency Index, as 

autoras verificaram que o sintoma mais frequentemente apresentado pelos familiares com alta 

co-dependência foi a reatividade (95%). Também foi constatado que 69% dos familiares com 

alta co-dependência faziam tratamento médico, e ainda, que 70% faziam uso de 

medicamentos. 

 

2.3 Dependência e co-dependência 

 

Guimarães (2012) expôs que, ao enfatizarem o funcionamento mental, vários 

investigadores e clínicos tentaram, com êxitos diversos, esboçar hipóteses explicativas para os 

comportamentos aditivos. No entanto, nunca foi possível definir com clareza uma estrutura 

particular, ou seja, uma personalidade ‘toxicofílica’, uma vez que se poderia encontrar cada 

um desses comportamentos, ainda que em diferentes proporções e combinações, em todas as 

organizações de personalidade e perturbações mentais. 



30 
 

Essa afirmação parece estar de acordo com o que propuseram as primeiras 

investigações sobre o tema da dependência, como mostraram Bergeret e Leblanc (1983), que 

sem afirmarem a existência de uma personalidade característica dos toxicodependentes, 

defenderam que a maioria desses indivíduos manifestava três fatores principais no seu 

funcionamento: 1) manifestações comportamentais, que derivavam da utilização de 

mecanismos de defesa projetivos; 2) carências identificatórias, através de dificuldades de 

afirmação em relação aos outros, de ideais pessoais pouco precisos e irrealistas e da falta de 

interiorização das instâncias morais; e 3) carências do imaginário, considerando que apesar 

das substâncias psicoativas aumentarem a imaginação, esta se encontrava reduzida, o que se 

traduzia na limitação das trocas afetivas com o exterior. Para os autores, o consumo de 

substâncias se constituiria uma tentativa de preenchimento de um vazio objetal interno e a 

manifestação de uma incapacidade de simbolizar os afetos. 

McDougall (2004) afirmou que o que caracterizaria a “personalidade aditiva” seria a 

procura constante fora de si mesmo da resolução de problemas de ordem interna. O objeto 

poderia ser o mais variado, já que o importante era o modo de se relacionar com ele. Esse 

objeto poderia ser uma substância (como álcool, comida, ou droga) ou até a utilização ativa 

dos outros. Como o objeto aditivo constitui assim, uma tentativa de resolução de conflitos 

internos, o seu efeito, para a autora, seria sempre transitório, e a atividade aditiva teria que ser 

renovada continuamente. Tais pressupostos pareceram também embasar estudo posterior 

realizado por Maia (2012) que defendeu que a similaridade entre os tipos de dependência 

existia na forma como o sujeito se relacionava com o seu objeto. Assim, para os autores, se 

instauraria uma relação de dependência psicológica perante o objeto citado, que apesar de 

distinto na forma e nas atribuições sociais, passaria a ocupar um lugar primordial na vida do 

indivíduo, transformando-se em objeto de dependência. 

Ainda de acordo com Maia (2012), as dependências poderiam ser classificadas em 

dois grupos: com e sem substância. As “dependências com substância” seriam as que 

envolvem substâncias lícitas (e.g., tabaco, álcool) ou substâncias ilícitas (e.g., heroína, 

cocaína). Já as “dependências sem substância” poderiam ser variadas, como por exemplo, a 

dependência de comportamentos de risco/adrenalina, de internet, de jogos e/ou de 

relacionamentos.  

A co-dependência seria desse modo, também um dos tipos de dependência, que teria 

como objeto, ao invés da substância psicoativa, o vínculo que se mantém com o outro. Tal 

afirmação se sustentaria diante da constatação da existência de uma compulsão ao serem 

repetidos padrões de relacionamentos co-dependentes, nos quais se tem o outro como objeto, 
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havendo um aumento na autoestima do co-dependente, ao cercar esse outro de cuidados e de 

um investimento pautado no receio do abandono (MAIA, 2012).  

Para Maia (2012), apesar de ser mais usual o emprego do prefixo “co” no termo “co-

dependência”, esse não traduziria com exatidão o fenômeno, devido ao motivo do mesmo 

indicar o estabelecimento de uma relação com alguém dependente. Tal fato, não permitiria, 

como devido, o reconhecimento da co-dependência como uma problemática aditiva própria, 

independente de todas as outras e não restrita apenas à área da dependência de substâncias. 

Ainda, o prefixo “co” segundo os autores, não abriria margem à compreensão de que a co-

dependência não se manifesta apenas na conjugalidade (como se atesta com a existência de 

relacionamentos co-dependentes entre pais e filhos). 

Por sua vez, ainda ao tratar do ‘amor patológico’ como um comportamento de prestar 

cuidados e atenção exagerados ao objeto de amor (no caso, à pessoa com a qual se relaciona, 

com a intenção encoberta de receber o seu afeto e evitar sentimentos de inferioridade), 

Sophia, Tavares e Zilberman (2007) propuseram uma comparação entre os critérios 

diagnósticos empregados na dependência de álcool e outras drogas, concluindo que pelo 

menos seis critérios seriam semelhantes entre os dois tipos de dependências, nomeadamente: 

1) a existência de sinais e sintomas de abstinência; 2) o ato de cuidar, que ocorreria em maior 

quantidade do que o indivíduo gostaria; 3) as atitudes para controlar ou reduzir o 

comportamento patológico, sendo essas malsucedidas; 4) o longo tempo despendido no 

controle das atividades do parceiro; 5) o abandono de interesses e de outras atividades 

anteriormente valorizadas; e 6) o amor patológico, mantido mesmo ao acarretar problemas 

pessoais e familiares.  

 

2.4 Co-dependência e estilos de vinculação 

 

De acordo com Guimarães (2012), é plausível a argumentação de que a 

toxicodependência seria um fenômeno multideterminado. Para o autor, ela envolveria 

vulnerabilidades biogenéticas, ambientais, antropológicas e sociais, não podendo ser ofuscado 

o papel fundamental desempenhado pela vulnerabilidade psicológica que atua de maneira 

semelhante na organização de “qualquer processo de dependência”. Tal compreensão se 

estenderia também ao âmbito da co-dependência. Guimarães (2012) expõe que existiriam 

dificuldades anteriores à instalação do problema da dependência, remetendo-se estas à 

dimensão da experiência primária de insatisfação e às frustrações precoces decorrentes da má 

elaboração da perda do objeto amado. 
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Nesse sentido, foram relevantes as contribuições de Bowlby (1946) ao olhar para a 

‘privação materna’ (no período crucial do zero aos cinco anos da criança), como uma 

significante experiência de perda. O autor considerou a possibilidade de haver diante de tão 

dolorosa situação, um favorecimento de comportamentos antissociais e do aparecimento de 

problemas emocionais, além da falta de empatia com os outros, da ausência de culpa e da 

incapacidade de sustentar relações duradouras com significado. Ainda, ao lançar luz sobre a 

relação entre mãe e bebê, Bowlby desenvolveu, a partir de 1950, a Teoria da Vinculação, 

propondo que uma ligação emocional forte a pelo menos um cuidador primário seria crítica 

para o desenvolvimento social e emocional saudável, compreendendo-se por vinculação, uma 

relação afetiva profunda e duradoura que entrelaça uma pessoa a outra, no tempo e no espaço.  

De acordo com Silva (2014), uma ideia central do constructo teórico da vinculação é 

que diferenças na qualidade da interação mãe-bebê na infância resultariam na formação de 

representações internas variadas - representações estas que, generalizando-se, formariam 

modelos que a criança utilizaria mais tarde para prever e se relacionar com o ambiente 

externo. Assim, uma criança segura iria construir um modelo de um cuidador responsivo e 

confiável, enquanto construiria um modelo de si mesma, como merecedora de atenção e de 

amor. Por outro lado, uma criança insegura enxergaria o mundo como um lugar perigoso, 

onde as pessoas devem ser encaradas com cuidado, e veria a si própria como não merecedora 

de atenção e amor. Ainda, para o autor, a qualidade da vinculação tem sido consistentemente 

relacionada com vários aspectos de funcionamento da criança, incluindo a sua sociabilidade, 

auto-estima e competências cognitivas, sendo o tipo de vínculo estabelecido, um indicador 

para futuras relações que desenvolverá na infância, na adolescência e na idade adulta. 

Visão compatível com tal concepção foi proposta por Brofenbrenner (2002), ao 

afirmar que a família é o ambiente primeiro do qual a criança participa ativamente, sendo um 

microssistema, o lócus onde ocorreriam importantes interações diádicas, como a relação mãe-

criança, ou a relação entre a criança e uma figura significativa de seu convívio (pai, avós, 

irmãos). O autor enumerou três elementos fundamentais que se estabeleceriam nas primeiras 

relações estando associados ao desenvolvimento do indivíduo: 1) a reciprocidade, 2) o 

equilíbrio de poder; e 3) o afeto. Caso um desses elementos não esteja presente, 

Brofenbrenner (2002) expos que pode ocorrer um comprometimento nas relações posteriores 

a serem estabelecidas com outras pessoas. Em qualquer uma dessas relações diádicas, como 

apontou o autor, existiria um fator de reciprocidade, ou seja, o que um membro faz, 

influenciaria o outro e vice-versa. Desse modo, as alterações no desenvolvimento não se 
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dariam somente nas crianças, mas também nos agentes primários de socialização (como mães, 

pais, avós ou qualquer outra figura significativa), de forma mútua. 

Ainda, em se tratando das relações diádicas presentes na fase inicial da vida e 

buscando estabelecer uma relação com a co-dependência, Maia (2012) expôs que indivíduos 

co-dependentes, bem como indivíduos dependentes de substância, mostravam-se semelhantes 

no que se referia às vinculações que se davam em suas famílias de origem, parecendo haver 

uma reconstrução do mesmo tipo de relação objetal perturbada que tiveram na infância.  

Considerando a importância do vínculo para o processo de desenvolvimento do 

indivíduo - a partir das primeiras interações até o estabelecimento de outras interações que 

irão atingir níveis mais complexos com os variados sistemas (Bronfenbrenner, 2002) -, 

ressalta-se a importância de se buscar compreender de que forma a presença da co-

dependência poderia estar relacionada aos estilos de vinculação estabelecidos entre pais ou 

cuidadores, e a criança. 

 

2.5 O adolescente e a co-dependência no contexto de famílias de dependentes de         

substâncias psicoativas 

 

A Organização Mundial de Saúde (1965) estabeleceu como adolescência o período 

entre os 10 e os 20 anos; o Ministério da Saúde do Brasil (BRASIL, s/d) e o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (IBGE, 1997) também estão em consonância 

com tal demarcação. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente, situou a adolescência como a 

fase que se estende dos 12 aos 18 anos (BRASIL, 1990). Tais referências mostram que a 

definição da adolescência no Brasil varia conforme a abordagem, os propósitos ou os aspectos 

da existência e do desenvolvimento, existindo maior consenso, entretanto, sobre o início da 

adolescência, geralmente delimitado pelas alterações biológicas da puberdade (BERNARDO; 

OLIVEIRA-MONTEIRO, 2015). 

Senna e Dessen (2012) destacaram que a adolescência é uma fase com grande 

potencial para o enfrentamento dos desafios e a atuação no mundo adulto. Dias, Oliveira-

Monteiro e Aznar-Farias (2014) expuseram que frequentemente teorias diversas sobre a 

adolescência enfatizam-na como uma fase de transição marcada por turbulências em 

dimensões internas e relacionais. Essas argumentações ganhariam ênfase em contextos 

ambientais vulneráveis. As autoras sugeriram que se buscasse compreender como as 

condições ambientais são devidamente consideradas por meio de estudos e intervenções junto 
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a crianças e jovens pertencentes a ambientes marcados por prejuízos provindos de diferentes 

ordens (social, econômica, educacional, dentre outras). 

Com referência ao conceito de vulnerabilidade, Ruotti, Massa e Peres (2011) 

associaram-no à forma como os indivíduos enfrentavam eventos adversos, diante dos quais 

adotavam certos comportamentos, sob a perspectiva de sujeitos inseridos em um dinâmico 

sistema de relações e problemas capazes de influenciar nas suas escolhas e condições de 

existência. Para as autoras, a vulnerabilidade estaria relacionada a quanto mais expostos os 

indivíduos estariam às situações de risco. Nesse ponto, a presença da dependência de 

substâncias psicoativas no contexto familiar, certamente constituiria uma vulnerabilidade, 

diante da qual Figlie et al. (2004) propuseram um olhar diferenciado por considerarem como 

um desafio, o desenvolvimento saudável de crianças ou adolescentes submetidos à tal 

condição. Dentre outras implicações, as autoras ressaltaram que filhos de dependentes 

apresentam risco aumentado para o desenvolvimento de problemas físico-emocionais e 

dificuldades escolares, sendo esse também um grupo com maior chance para o 

desenvolvimento de transtornos psiquiátricos relativos ao consumo de drogas, além de 

depressão, ansiedade, transtorno de conduta e fobia social. Além disso, sentimentos de baixa 

auto-estima, ferimentos acidentais, abuso físico e sexual, dificuldades de relacionamento, 

interação familiar negativa e empobrecimento na solução de problemas seriam comuns dentre 

os filhos de pais dependentes, uma vez que essas famílias são consideradas desorganizadas e 

disfuncionais. Por outro lado, ainda em consonância com as autoras, apesar desse “estado de 

risco”, seria importante salientar que grande parte dos filhos de dependentes de substâncias 

psicoativas é acentuadamente bem ajustada, e, por isso, uma abordagem preventiva de caráter 

terapêutico e reabilitador poderia ser de vital importância para o transcorrer de seu 

desenvolvimento.  

No que tange à associação entre a presença da co-dependência e o fato de ser filho de 

pais dependentes de substâncias psicoativas, esta é ainda imprecisa, sendo incipientes as 

investigações sobre o tema nas bases de dados internacionais e nacionais, como ressaltou 

estudo de revisão de literatura desenvolvido por Sobral e Pereira (2012). Destacam-se, porém, 

os esforços de Cermak (1986) que, em uma das primeiras investigações referentes aos filhos 

pertencentes às famílias disfuncionais, observou que os mesmos apresentavam dificuldades 

relativas à capacidade de confiar nos outros, e prejuízos quanto a autoestima, apontando ser a 

presença desses quesitos, um dos primeiros indícios para que os indivíduos pudessem ser 

identificados como co-dependentes ou dependentes de substâncias. 
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O trabalho de Wright e Wright (1995), desenvolvido junto aos filhos de pais com 

dependência de álcool ou de outras substâncias, mostrou que esses filhos sofriam abusos e 

privações, em resultado da obsessão de um dos progenitores pela substância. Tais privações 

seriam agravadas pelo fato de que o progenitor não dependente de substâncias se focaria no 

comportamento do cônjuge, tornando-se indisponível para a criança. Dessa maneira, seria 

transmitida ao filho a ideia de que ele deveria se adaptar ao progenitor dependente de 

substâncias. Para os autores, no entanto, características co-dependentes também estariam 

presentes em outras conjunturas familiares como, por exemplo, nas quais se constatam 

comportamentos compulsivos (e.g., jogo patológico), abusos sexuais, físicos ou emocionais, 

doença mental, rigidez e repressão emocional. 

Ainda, Hall e Webster (2002) acrescentaram que filhos de pais com histórico de 

dependência de substâncias psicoativas tinham mais relatos de estresse, dificuldades no 

enfrentamento de problemas, bem como de sintomas relacionados à disfunção de 

personalidade, do que filhos de pais não dependentes. Tal afirmativa pareceu estar em 

conformidade com estudo posterior desenvolvido por Reyome, Ward e Witkiewitz (2010), no 

qual foi sugerido que, de uma forma geral, o desenvolvimento socio-emocional ao longo da 

adolescência e no início da idade adulta poderia ser previsto pelas histórias de abuso 

emocional e negligência.  

Por outro lado, em pesquisa realizada com filhos de abusadores de substâncias 

psicoativas, Knudson e Terrel (2012) averiguaram existir correlação entre co-dependência e a 

percepção de conflitos interparentais, não sendo verificada, no entanto, associação entre co-

dependência e percepção de abuso de substâncias psicoativas na família. 

Assim, é passível de constatação, a necessidade de novas pesquisas direcionadas aos 

filhos de dependentes de substâncias psicoativas, servindo esse grupo como um modelo para a 

verificação da presença de níveis de co-dependência, bem como de possíveis fatores ao 

fenômeno associados, parecendo ainda não haver consenso entre os autores nos poucos 

estudos direcionados ao tema, quanto aos possíveis comprometimentos que podem acometer 

tal população. 
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2.6 Problemas internalizantes e externalizantes e co-dependência no contexto de famílias 

de dependentes de substâncias psicoativas 

 

Considerando as transformações orgânicas e psicológicas próprias do período da 

adolescência, Fernandes e Oliveira-Monteiro (2016) argumentaram que essa pode ser 

considerada como uma fase de vulnerabilidade para o desenvolvimento de problemas 

emocionais e de comportamento. As autoras citaram além das características individuais dos 

adolescentes, a estrutura familiar, os aspectos relacionais e as características dos pais como 

possíveis associados ao surgimento desses problemas.  

Segundo Hess e Falcke (2013), diversas seriam as definições sobre Problemas 

Emocionais e de Comportamento na infância e na adolescência, não havendo na literatura 

científica um consenso sobre esse conceito. De acordo com Achenbach (1991), os problemas 

psicológicos (emocionais e de comportamento) caracterizar-se-iam por padrões sintomáticos, 

os quais poderiam ser divididos em dois tipos, denominados por ele como externalizantes e 

internalizantes. Problemas externalizantes seriam os que se expressam em relação a outras 

pessoas, se relacionando ao mundo externo, como hiperatividade, comportamentos agressivos 

e antissociais - comumente ligados ao transtorno da conduta e ao transtorno desafiador 

opositivo (ACHENBACH; HOWELL, 1993; AMERICAN PSYCHIATRICH 

ASSOCIATION [APA], 2002). Já os problemas internalizantes seriam os que se expressam 

em relação ao próprio indivíduo estando centrados nos afetos e no ambiente psicológico mais 

íntimo, como ansiedade e depressão, sendo marcados pela tristeza, retraimento, queixas 

somáticas e medo. Os problemas internalizantes geralmente estariam relacionados aos 

transtornos de humor (depressão) e de ansiedade (ACHENBACH; HOWELL, 1993; APA, 

2002).  

Ainda de acordo com Fernandes e Oliveira-Monteiro (2016), diferenças de sexo 

seriam verificadas diante de problemas internalizantes e problemas externalizantes de 

adolescentes. Dados da literatura apontam que comportamentos agressivos e de quebra de 

regras estariam mais relacionados aos adolescentes do sexo masculino enquanto 

que problemas internalizantes, como depressão e transtornos de ansiedade, teriam maior 

prevalência entre as adolescentes do sexo feminino (PARCO; JÓ, 2015; GUO; SLESNICK, 

2011; OJHA et al., 2013).  

Para Bolsoni-Silva, Paiva e Barbosa (2009), ambos os conjuntos de comportamentos 

(internalizantes ou externalizantes) poderiam trazer dificuldades de interação da criança e/ou 

adolescente com aqueles com quem convivem. Nesse sentido, ficaria evidenciada a 
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necessidade da constatação dos problemas dessas duas ordens, visando intervenções que 

favoreçam a superação de tais dificuldades, ainda mais, em se tratando de adolescentes que 

enfrentam a vulnerabilidade de serem filhos de pais com histórico de uso/abuso de  

substâncias psicoativas. 

 

2.7 Teoria ecológica, bioecológica e modelo PPCT 

 

Ao tratarem do período da adolescência, Oliveira-Monteiro et al. (2013) afirmaram 

ainda que disfunções do desenvolvimento têm sido constantemente associadas às ‘interações’ 

entre o indivíduo e o seu meio. Nesse sentido, ao se enfocar o desenvolvimento humano a 

partir dessas mesmas interações, grande contribuição foi trazida pela teoria ecológica de 

Bronfenbrenner (2002). Em tal constructo se propôs que os sistemas ambientais se 

entrelaçariam e interatuariam, sendo os mesmos compostos por estruturas sobrepostas e 

interrelacionadas, também de forma bidirecional e dinâmica. Essas estruturas foram 

classificadas pelo autor em: microssistemas (ambientes marcados por questões individuais de 

personalidade, trocas diretas/relações face a face, como na família), mesossitemas (conjunto 

de microssistemas em interação nos quais a pessoa receberia influências de forma direta, 

como da escola e do bairro), exossistema (ambientes que afetariam indiretamente o indivíduo, 

não estando o mesmo presente, como o ambiente educacional e de trabalho dos familiares), e 

por fim, macrossistema (marcado por valores, ideologias, crenças de diferentes culturas em 

distintos momentos históricos).  

Posteriormente, ainda tratando da compreensão do desenvolvimento humano, 

Bronfenbrenner e Morris (2006) apresentaram um modelo aprimorado da teoria ecológica ao 

qual denominaram de “bioecológico”. Nele, os autores propuseram que toda a pessoa em 

qualquer momento do curso de sua vida, produziria e seria produto de processos de interação 

com o meio (outras pessoas, objetos ou símbolos), a partir de contextos considerados sob 

diferentes níveis de interrelação e através do tempo, sendo o mesmo modelo referido como 

PPCT - Pessoa-Processo-Contexto-Tempo (BRONFENBRENNER; MORRIS, 2006).  

No modelo PPCT, o aspecto Pessoa seria constituído por características como idade, 

gênero, cor da pele, aparência física, aspectos cognitivos, emocionais, sociais e materiais, e 

ainda, por características relacionadas às diferenças de temperamento, motivação, 

persistência, dentre outros. O aspecto Processo seria relativo ao desenvolvimento humano por 

meio de interações recíprocas progressivamente mais complexas entre um organismo humano 

biopsicológico ativo, em evolução, e às pessoas, objetos e símbolos em seu ambiente externo 
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imediato. Por sua vez, o Contexto seria composto a partir dos sistemas proximais até os 

sistemas mais amplos (microssistema, mesossistema, exossistema e macrossistema).  E por 

fim, o aspecto Tempo seria relativo aos eventos capazes de propiciar mudanças, alterando o 

curso do desenvolvimento humano ao longo da história e em qualquer direção, não só para 

indivíduos, mas para grandes segmentos da população (podendo esse se compor de pequenos 

episódios da vida familiar, como a entrada da criança na escola, o nascimento de um irmão, 

ou por um evento histórico de grande alcance, como a crise político-econômica de um país).  

Quanto à empregabilidade do modelo PPCT, Carvalho-Barreto (2016) argumentou que 

a ausência de estudos empíricos realizados pelo próprio autor, Bronfenbrenner, dificultaria 

pensar se o mesmo poderia ser totalmente efetivado a partir do propósito ao qual se destina. A 

esse respeito, Tudge (2008) assinala que a complexidade da integração e diferenciação dos 

elementos amplos e intrínsecos do PPCT dificultaria sua aplicação enquanto um delineamento 

de pesquisa. Ainda segundo Carvalho-Barreto (2016), há divergência entre os pesquisadores 

quanto ao fato das ideias propostas pelo autor, constituírem propriamente um modelo ou uma 

teoria científica. 

 A despeito das críticas à sua teoria, algumas feitas pelo próprio Bronfenbrenner, de 

acordo com Carvalho-Barreto (2016) deve-se reconhecer que as contribuições e reflexões do 

autor têm servido como fundamentação para diversas finalidades teóricas e de investigação 

(quantitativa, qualitativa e multimetodológica), possibilitando a compreensão do 

desenvolvimento de forma sistêmica e multidisciplinar, ao incluir novos pressupostos e guias 

de aplicação, que vão ao encontro do avanço científico e social por ele almejado, mas que, 

como toda teoria, também necessita avançar. 

Espera-se com a pesquisa apresentar contribuições ao campo da co-dependência, em 

sua singularidade de enfoque nos filhos adolescentes de famílias de dependentes de 

substâncias psicoativas, e, também de uso do modelo bioecológico para proposta de 

sistematização e compreensão de dados relativos ao fenômeno.  

 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

Compreende-se que o incremento de estudos sobre a co-dependência como um 

fenômeno de ordem multivariada pode constituir uma oportunidade de contribuição ao 

entendimento do fenômeno, e subsidiar ações, de cunho preventivo, direcionadas a 

adolescentes filhos de pais com histórico de dependência de substâncias psicoativas. 
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4 HIPÓTESES 

  

A partir da revisão da literatura sobre o tema deste estudo, depreenderam-se as 

seguintes hipóteses: 

• Em se constatando índices de co-dependência na amostra, esses serão maiores para o sexo 

feminino do que para o sexo masculino.  

• Em se constatando índices de problemas internalizantes na amostra, esses serão maiores 

para o sexo feminino do que para o sexo masculino.  

• Em se constatando índices de problemas externalizantes na amostra, esses serão maiores 

para o sexo masculino do que para o sexo feminino.  

• Em se constatando problemas psicológicos de ordem internalizante e externalizante na 

amostra, haverá correlação positiva entre os mesmos e os índices de co-dependência para 

os sexos feminino e masculino. 

• Em se constatando índices de co-dependência na amostra, haverá correlação positiva entre 

os mesmos e estilos de vinculação de rejeição e de superproteção para os sexos feminino e 

masculino. 

• Em se constatando índices de co-dependência na amostra, haverá correlação negativa entre 

os mesmos e estilos de vinculação de apoio emocional para os sexos feminino e masculino. 

• Não haverá correlação entre co-dependência e o tempo de exposição contínua do 

adolescente ao familiar dependente de substâncias psicoativas quando em uso/abuso para 

os sexos masculino e feminino.  

• Não haverá correlação entre co-dependência e o tempo de exposição intermitente do 

adolescente ao familiar dependente de substâncias psicoativas quando em uso/abuso para 

os sexos masculino e feminino. 

 

 

  



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

5 OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a co-dependência em adolescentes filhos de dependentes de substâncias 

psicoativas. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

• Verificar índices de co-dependência presentes na amostra. 

• Verificar a correlação entre co-dependência e sexo masculino e feminino. 

• Verificar índices de problemas internalizantes e externalizantes segundo o sexo. 

• Verificar a correlação entre co-dependência e problemas psicológicos (internalizantes e 

externalizantes) segundo o sexo. 

• Verificar a correlação entre co-dependência e estilos de vinculação segundo o tipo de 

parentesco e segundo o sexo. 

• Verificar a correlação entre co-dependência e tempo de exposição do adolescente ao 

dependente de substâncias psicoativas quando em uso/abuso de substâncias psicoativas 

segundo o sexo. 

• Descrever perfis de adolescentes que apresentassem índices altos de co-dependência com 

uso do modelo bioecológico (PPCT). 

• Descrever características comuns aos perfis desses adolescentes avaliados a partir de 

pressupostos da teoria bioecológica. 
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6 MÉTODO  

 

6.1 Delineamento do estudo  

 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva e correlacional que contou 

com dois módulos:  

1) Avaliação de uma amostra de adolescentes em termos de co-dependência, 

problemas internalizantes e externalizantes, estilos de vinculação (segundo o tipo de 

parentesco) e tempo de exposição ao dependente de substâncias psicoativas. Essas 

variáveis foram analisadas segundo o sexo dos participantes, buscando-se possíveis 

correlações entre dados; e 

2) Avaliação de quatro adolescentes com altos índices de co-dependência, em 

proposta de utilização da abordagem bioecológica de Bronfenbrenner e Morris 

(2006) -  modelo PPCT.  

Para esse segundo módulo, considerando a ausência de instrumentos 

publicados para avaliação e intervenção com base no modelo mencionado (PPCT), 

foi elaborado um questionário específico: o Questionário PPCT/Codependência, que 

adiante será detalhado. As respostas a esse instrumento, acrescidas de resultados do 

YSR (também delineado mais adiante) foram organizadas em perfis compostos pelos 

aspectos pessoais, processuais, contextuais e temporais, referentes a quatro 

adolescentes que apresentaram os mais altos índices para a co-dependência (avaliada 

por instrumento específico, também a seguir detalhado). Além disso, houve a 

descrição das características comuns aos quatro adolescentes mencionados, podendo 

a mesma apontar para elementos possivelmente associados ao fenômeno da co-

dependência, analisados com base nos pressupostos da teoria bioecológica. 

 

6.2 Local da pesquisa 

 

O levantamento de dados foi realizado em uma das salas apropriadas para 

atendimento de um CRAS, após consentimento da equipe de servidores do local. 

Esse equipamento localiza-se no bairro onde residiam os participantes, pertencendo o 

mesmo a um município de médio porte do interior do estado de São Paulo. 
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6.3 Participantes 

 

Os participantes da pesquisa foram 30 adolescentes (idade de 12 anos a 18 

anos e 11 meses), de ambos os sexos, filhos de pai e/ou mãe com histórico de 

dependência de substâncias psicoativas e pertencente à família em situação de 

vulnerabilidade social que usufruíssem do Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família (PAIF), tendo passado por pelo menos um atendimento no CRAS. 

Foram considerados critérios de exclusão adolescentes não-alfabetizados, que 

apresentassem grave comprometimento cognitivo/mental ou que tivessem histórico 

de dependência de substâncias (pela avaliação da pesquisadora responsável pela 

pesquisa). 

 

6.4 Instrumentos  

 

6.4.1 Questionário PPCT/Co-dependência  

 

Instrumento utilizado para caracterizar a amostra, obter informações sobre a 

variável “tempo de exposição ao familiar dependente” e compor o perfil dos quatro 

adolescentes que obtiveram os índices mais altos de co-dependência. 

Com duração média prevista de 25 minutos para a aplicação, o questionário 

PPCT/Co-dependência (APÊNDICE C), inspirado no modelo bioecológico de 

Bronfenbrenner e Morris (2006), foi elaborado especificamente para o estudo e traz 

questões sobre aspectos pessoais, processuais, contextuais e temporais do cotidiano 

dos adolescentes. O instrumento também inclui indagações referentes ao contexto da 

dependência, bem como ao contexto da co-dependência, como o tempo de exposição 

do adolescente ao dependente de substâncias psicoativas. Ainda, trata das condições 

sócio-demográficas às quais estão expostos os adolescentes, sendo as mesmas 

baseadas em questionário utilizado pelo setor de vigilância sócio assistencial do 

município no qual ocorreu a pesquisa, o qual considerou indicadores propostos pelo 

Ministério de Desenvolvimento Social, nas “Orientações Técnicas sobre o PAIF” 

(BRASIL, 2012).  
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6.4.2 Critério de Classificação Econômica Brasil  

 

Critério utilizado para caracterização da amostra em termos de classes 

econômicas. 

Com duração média prevista para a aplicação de três minutos, o Critério de 

Classificação Econômica Brasil (CCEB) (ANEXO A) é um instrumento utilizado 

para verificação das classes econômicas, definidas por meio da pontuação alcançada 

ao se considerar a posse de bens no domicílio, a renda bruta mensal e ainda, o grau 

de escolaridade do (a) chefe de família (Associação Brasileira de Empresas de 

Pesquisa [ABEP], 2014). A classificação obedece a seguinte ordem (da maior para a 

menor classe econômica): A1 (de 42 a 46 pontos), A2 (de 35 a 41 pontos), B1 (de 29 

a 34 pontos), B2 (de 23 a 28 pontos), C1 (de 18 a 22 pontos), C2 (de 14 a 17 pontos), 

D (de 8 a 13 pontos) e classe econômica E (de 0 a 7 pontos). 

 

6.4.3 Escala Spann Fischer de Co-dependência  

 

Instrumento utilizado para verificação dos índices de co-dependência da 

amostra. 

Com duração média prevista para a aplicação de dez minutos, a Escala 

Spann-Fischer de Co-dependência (ANEXO B) teve sua fiabilidade e validade 

examinadas por Fischer e Spann (1991) a partir de correlações estabelecidas com 

constructos associados ao conceito, como depressão, ansiedade, lócus de controle 

externo e auto-estima. Nesse estudo, uma amostra de 682 voluntários foi dividida em 

5 grupos: 638 estudantes universitários (grupos A, B e C), 30 membros do 

Alcóolicos-Anônimos e 14 indivíduos que se auto-identificaram co-dependentes 

(grupo de co-dependentes). Todos os participantes responderam a uma bateria 

múltipla de testes e dados demográficos amplos. 

De acordo com Martins-D’Angelo et al. (2012), em pesquisa realizada sobre 

validação de testes para a Co-dependência, de 81 artigos sobre o tema em que 

constam o uso de instrumentos, a Escala Spann-Fischer de Co-dependência aparece 

em 27 (33%), sendo o instrumento mais frequentemente utilizado.  

A composição dessa escala conta com 16 itens tais como: “é difícil para mim, 

dizer não" e "eu frequentemente ponho as necessidades dos outros antes das minhas" 
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variando as respostas de 1 a 6 pontos, desde ‘discordo fortemente’ até ‘concordo 

fortemente’. O escore varia de 16 a 96, significando que quanto maior, mais alto o 

nível de co-dependência. A nota de corte para determinar co-dependência é 52. 

 

6.4.4 Youth Self-Report  

 

Esse instrumento foi utilizado para verificação de índices de problemas 

internalizantes e externalizantes.  

Com duração média prevista para a aplicação de 25 minutos, o YSR 

(ANEXO C) é um inventário de comportamentos validado no Brasil por Rocha 

(2012) em estudo com 3.356 adolescentes de quatro regiões do país (após seu amplo 

uso em estudos internacionais). O YSR constitui-se um instrumento auto-aplicável, 

para jovens dos 11 aos 18 anos, derivado do Child Behavior Check List, tendo sido 

estruturado para obter respostas do adolescente a respeito de suas competências e 

problemas (ACHENBACH, 1991).  

O instrumento é composto por 123 itens avaliados por meio de uma escala 

tipo Likert de três pontos, sendo dividido em duas partes: a primeira contendo sete 

questões a respeito de comportamentos sociais (amizade, escola), formando a escala 

de competência, e a segunda, itens que avaliam problemas de comportamento e 

comportamentos socialmente desejáveis, formando as escalas de distúrbio total e 

síndromes. De acordo com Achenbach (1991), a palavra ‘síndrome’ refere-se aos 

problemas que tendem a ocorrer juntos. 

 Pelo YSR, os adolescentes podem ser avaliados nas escalas individuais e 

também em relação ao distúrbio total, sendo o resultado ajustado ao sexo e à idade 

do participante. A somatória dos escores obtidos na segunda parte permite ao 

avaliador traçar um perfil comportamental do adolescente, derivado da análise de 

nove agrupamentos de itens ou síndromes: I- Retraimento; II- Queixas Somáticas; 

III- Ansiedade/Depressão; IV- Problemas com o Relacionamento Social; V- 

Problemas com o Pensamento; VI- Problemas com a Atenção; VII- Comportamento 

Delinquente; VIII- Comportamento Agressivo; IX- Autodestruição ou Problemas de 

Identidade. O agrupamento das três primeiras síndromes forma a Escala de 

Internalização e o agrupamento das síndromes VII e VIII forma a Escala de 

Externalização, ressaltando-se tais escalas terem sido as mesmas utilizadas na etapa 
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da pesquisa em que se constatou índices de problemas internalizantes e 

externalizantes presentes na amostra do presente estudo, detectados e nomeados 

desta forma a partir de análises multivariadas de problemas emocionais e 

comportamentais. Através de um software para correção denominado Assessment 

Data Manager Program (ADM), os escores da escala indicaram faixas como clínica, 

limítrofe e não clínica, sendo que para os problemas emocionais e comportamentais 

(como mencionado, agrupados em internalizantes e externalizantes), os escores 

considerados “clínicos” são os que estão acima de 63, os “limítrofes”, escores de 60 

a 63, e os considerados “não clínicos”, os que estão abaixo de 60.  

 

6.4.5 Escala Egna Minnen Betraffande Uppfostran  

 

Escala utilizada para verificação de estilos de vinculação da amostra. 

Com duração média prevista para aplicação de 25 minutos, a escala Egna 

Minnen Betraffande Uppfostran (EMBU) (ANEXO D) constitui um instrumento de 

lembranças sobre práticas parentais. De acordo com Kobarg, Vieira e Vieira (2010), 

a EMBU foi validada inicialmente por Perris et al. (1980), com uma amostra de 108 

homens e 44 mulheres através de um inventário de auto-avaliação, tendo sido 

posteriormente utilizada na Inglaterra, no Japão, nos Estados Unidos, em Portugal, 

na Espanha, na Guatemala, na Grécia, na Itália, na Alemanha, na Austrália e na 

Venezuela. No Brasil, a escala EMBU foi validada por Kobarg, Vieira e Vieira 

(2010) com 447 participantes, sendo 282 mulheres e 165 homens, graduandos de 

universidades públicas ou particulares do Estado de Santa Catarina. 

O instrumento conta com 23 itens em sua composição e procura medir a 

frequência da ocorrência de determinadas práticas durante a infância e adolescência 

do indivíduo, em relação ao pai e à mãe separadamente. Ressalta-se que no presente 

estudo foi considerada também a ocorrência de práticas relativas aos avós, além de 

outras figuras significativas aos participantes (tios, irmãos), bem como a média geral 

da ocorrência de práticas entre todos os avaliados (pai, mãe, avós e outros). Essa 

ocorrência é registrada segundo uma escala de tipo Likert de quatro pontos, que vai 

desde “Não, nunca” até “Sim, a maior parte do tempo”.   

O aspecto predominante a ser abarcado pelo instrumento são os processos 

proximais em voga através da classificação estabelecida a partir dos padrões de 
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vinculação sendo esses classificados em:  

• Padrão de Rejeição: comportamentos que procuram modificar a vontade dos 

indivíduos e são sentidos por estes como uma pressão para se comportarem em 

consonância com a vontade dos progenitores ou figuras significativas. 

Operacionalmente esta variável resulta da frequência de práticas como castigos 

físicos, privação de objetos ou privilégios, ou aplicação direta da força com o 

objetivo de influenciar o comportamento do filho. 

• Padrão de Apoio Emocional: somatório dos comportamentos em relação aos 

indivíduos tais como a aprovação, encorajamento, ajuda, compensação, 

expressão verbal e física de amor e carinho, isto é, engloba as práticas que 

transmitem sentimentos de segurança, aceitação como pessoa, além da sensação 

de conforto na presença daqueles. 

• Padrão de Superproteção: comportamentos caracterizados por proteção excessiva 

relativamente a experiências indutoras de stress e adversidades, elevado grau de 

intrusão nas atividades dos indivíduos, padrões muito elevados de expectativas 

quanto à realização em determinadas áreas (desempenho escolar, por exemplo) e 

imposição de regras rígidas às quais é exigida total obediência. 

 

6.5 

 

6.5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimentos 

 

Procedimentos éticos 

 

A aplicação deste estudo respeitou os preceitos éticos em pesquisa com seres 

humanos contidos na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Pesquisa. O 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

São Paulo (CEP/UNIFESP), nº do Parecer: 0823/2015, e teve autorização da 

Secretaria de Saúde e Assistência Social do município onde foi realizado. A pesquisa 

foi conduzida de acordo com a Declaração de Helsinque, revisada em 2008.  

Aos pais ou responsáveis pelos adolescentes, e também a esses, foram 

esclarecidos os objetivos da investigação. Os que concordaram em participar 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A), 

e o Termo de Assentimento (APÊNDICE B) por meio dos quais foram informados 

quanto aos riscos e aos benefícios de sua participação. Além disso, foi garantido para 
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6.5.2 

os participantes o anonimato, relativo às informações coletadas, bem como foi 

esclarecido que se necessário fosse, poderiam interromper o estudo a qualquer 

momento sem que houvesse qualquer tipo de penalidade ou de prejuízo. 

 

Procedimentos de recrutamento e seleção  

 

Objetivando divulgar as ações propostas e atingir o público alvo da pesquisa, 

foi realizado contato via telefone e/ou pessoalmente com 40 adolescentes e/ou seus 

familiares, após seleção de cadastros de famílias que compunham o arquivo do 

CRAS, onde uma das pesquisadoras responsáveis atua como psicóloga. Esses 

cadastros foram escolhidos por atender a priori aos critérios de inclusão para compor 

a amostra (famílias com um adolescente filho de pai e/ou mãe com histórico de 

dependência de substâncias psicoativas).  

O procedimento da amostragem foi não probabilístico, com uso dos critérios 

de conveniência e acessibilidade. A amostragem não probabilística é aquela em que a 

seleção dos elementos da população para compor a amostra depende de partes do 

julgamento do pesquisador. Na amostra por conveniência, o pesquisador seleciona 

membros da população mais acessível, reconhecendo que estes possam representar o 

universo (POLIT; BECK, 2011). 

Dos 40 adolescentes e/ou familiares (que constavam nos cadastros 

selecionados), após contato, compareceram na entrevista 35 adolescentes 

acompanhados dos responsáveis na fase de seleção, momento esse utilizado para 

esclarecer, apresentar e orientar sobre as ações do projeto e sobre os critérios 

estabelecidos para compor a amostra. Após avaliação feita pela pesquisadora, por 

meio de entrevista, 33 participantes foram selecionados. Para os responsáveis pelos 

adolescentes, houve apresentação do TCLE e para os adolescentes selecionados, do 

Termo de Assentimento (no dia da seleção).  Após o início das entrevistas, ainda três 

adolescentes desistiram: um que não foi possível localizar; um que alegou “não ter 

tempo”, e outro que expôs “não mais querer responder às perguntas”. Sendo assim, 

no total, restaram 30 adolescentes, autorizados por 30 familiares. 
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6.5.3 Procedimentos de coleta de dados  

 

Após a fase da seleção, houve o primeiro encontro, no qual foram aplicados o 

questionário PPCT/Co-dependência, o CCEB e a Escala Spann-Fischer de Co-

dependência. Já no segundo encontro, com intervalo mínimo de 15 dias e máximo de 

30 dias, foram aplicados o YSR e escala EMBU. 

 

6.5.4 Procedimentos de sistematização dos dados  

 

A partir dos resultados obtidos pelos instrumentos, foi montado um banco de 

dados para posterior análise de possíveis correlações entre as variáveis de interesse. 

Os dados coletados pelo YSR (índices de problemas psicológicos de ordem 

internalizantes e externalizantes) foram submetidos ao ADM para a correção desse 

instrumento. Já as respostas obtidas a partir das questões abertas presentes no 

Questionário PPCT/Co-dependência e de algumas questões do YSR, foram 

sistematizadas por meio de aproximação a cada um dos aspectos presentes no 

modelo PPCT após terem sido selecionados os índices mais elevados de co-

dependência por meio da escala Spann Fischer de Codependência. 

 

6.5.5 Procedimentos de análise dos dados  

 

Os dados referentes às características da amostra (relativos ao sexo, à classe 

econômica dos participantes e ao familiar com histórico de dependência de substâncias 

psicoativas) foram descritos através de porcentagem. Co-dependência e problemas 

internalizantes e externalizantes, além de serem descritos em porcentagem, foram também 

descritos por meio das médias e dos desvios-padrão obtidos. Estes dois últimos elementos 

foram utilizados do mesmo modo, na descrição dos dados relativos aos estilos de vinculação e 

ao tempo de exposição contínua ou intermitente do adolescente ao dependente de substâncias 

psicoativas quando em uso/abuso.  

Para se verificar diferenças entre meninos e meninas foi realizada análise diferencial  

das variáveis expostas (grau de co-dependência, estilos de vinculação por tipos de parentesco, 

problemas internalizantes e externalizantes e tempo de exposição do adolescente ao 

dependente de substâncias psicoativas quando em uso/abuso). Para tal, empregou-se o teste t 

de Student para amostras não relacionadas. Por fim, para averiguar possível correlação entre 
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as mesmas variáveis e os índices de co-dependência presentes na amostra, segundo o sexo dos 

participantes, empregou-se o coeficiente de correlação linear de Pearson. 

 Quanto aos dados obtidos por meio do Questionário PPCT/Co-dependência e do YSR, 

houve análise descritiva de quatro adolescentes que apresentaram os maiores índices de co-

dependência (após serem elaborados perfis a partir da aproximação de suas respostas com 

cada um dos aspectos presentes no modelo PPCT). Como já citado, houve ainda a análise dos 

aspectos comuns trazidos pelos mesmos (que constituíram uma nova descrição, também a 

partir dos aspectos presentes no modelo PPCT).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

7  RESULTADOS 

 

7.1 Análise descritiva 

 

7.1.1 Distribuição da amostra 

 

A amostra ficou assim distribuída: 11 meninas (37%) e 19 meninos (63%), filhos de 

pai e/ou mãe com histórico de dependência de substâncias psicoativas (álcool e/ou drogas 

ilícitas), com média de idade de 15,7 anos. De acordo com o CCEB (ABEP, 2014), todas as 

meninas pertenciam a famílias inseridas nas classes econômicas C1, C2 e D. Já com relação 

aos meninos, 18 (95%) pertenciam a famílias inseridas nas classes econômicas C1, C2 e D e 

somente um (5%) pertencia a família inserida na classe econômica B2. Dentre os meninos, 15 

(79%) tinham o pai como familiar com histórico de dependência de substâncias, enquanto 4 

(21%), o pai e a mãe. Dentre as meninas, 5 (46%) tinham o pai, 4 (36%) o pai e a mãe, uma 

(9%) somente a mãe e uma (9%) mais de dois membros da família. 

 

 

7.1.2 Co-dependência, problemas internalizantes e problemas externalizantes  

 

 

No Gráfico 1 está apresentada a porcentagem de co-dependentes e não co-dependentes 

encontrada na amostra. No Gráfico 2 apresentam-se as porcentagens de co-dependentes e não 

co-dependentes, distinguidos em meninos e meninas. 

 

Gráfico 1 - Co-dependência encontrada na amostra 

 

63%

27%

Co-dependência na amostra

co-dependentes

não co-dependentes
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Gráfico 2 - Co-dependência constatada entre as meninas e entre os meninos, em 

termos percentuais 

 

 

No Gráfico 3 apresentam-se os problemas internalizantes e os problemas 

externalizantes obtidos no total da amostra divididos por faixas (clínica, limítrofe e não 

clínica), em termos percentuais. 

 

Gráfico 3 - Problemas internalizantes e externalizantes constatados na amostra, dispostos em 

porcentagem e divididos em faixas: clínica, limítrofe e não clínica 

 

 

No Gráfico 4 apresentam-se os problemas internalizantes e os problemas 

externalizantes divididos por faixas (clínica, limítrofe e não clínica), de acordo com o sexo 

dos participantes, em termos percentuais. 
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Gráfico 4 - Problemas internalizantes e externalizantes de meninas e meninos da amostra, 

dispostos em porcentagem e divididos em faixas: clínica, limítrofe e não clínica 

 

 

As medidas descritivas das variáveis grau de co-dependência, problemas 

internalizantes e problemas externalizantes encontram-se dispostas na Tabela 1 em termos de 

médias e desvios-padrão obtidos. 

 

Tabela 1 - Medidas descritivas das variáveis grau de co-dependência, problemas 

internalizantes e problemas externalizantes 

Sexo 
Medida 

descritiva 

Grau de 

co-dependência 

Problemas 

Internalizantes 

Problemas 

Externalizantes 

Masculino 

Média *52,58 58,58 54,89 

Desvio-padrão 10,99 8,42 8,89 

Mínimo 36,00 42,00 37,00 

Máximo 78,00 76,00 73,00 

Feminino 

  

Média *64,82     68,36**    65,27** 

Desvio-padrão 11,51 9,64 15,09 

Mínimo 50,00 52,00 35,00 

Máximo 89,00 87,00 88,00 

Total 

  

Média *57,07    62,17** 58,70 

Desvio-padrão 12,52 9,95 12,39 

Mínimo 36,00 42,00 35,00 

Máximo 89,00 87,00 88,00 
Nota: 

*Valores indicativos de escores para a presença da co-dependência 

**Valores indicativos de escores limítrofes ou clínicos 
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7.1.3 Estilos de vinculação 

 

As medidas descritivas das variáveis estilos de vinculação do tipo apoio emocional, 

rejeição e superproteção segundo o tipo de parentesco se encontram dispostas na Tabela 3 em 

termos de médias e desvios-padrão obtidos. 

 

Tabela 2 - Medidas descritivas das variáveis estilos de vinculação do tipo apoio emocional, 

rejeição e superproteção segundo o tipo de parentesco (continua) 

Tipo de 

parentesco 
Sexo Medida descritiva Apoio Rejeição Superproteção 

Mãe 

Masculino 

Média  1,84 0,39 0,89 

Desvio-padrão 0,89 0,64 0,67 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 

Máximo 3,00 2,50 2,00 

Feminino  

Média 2,04 0,68 1,39 

Desvio-padrão 0,59 0,44 0,60 

Mínimo 0,57 0,13 0,33 

Máximo 2,71 1,38 2,50 

Total 

Média 1,91 0,50 1,08 

Desvio-padrão 0,78 0,59 0,68 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 

Máximo 3,00 2,50 2,50 

 

Pai 

Masculino 

Média 1,23 0,39 0,61 

Desvio-padrão 1,02 0,52 0,67 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 

Máximo 2,71 1,75 2,17 

Feminino  

Média 1,10 0,46 0,61 

Desvio-padrão 1,12 0,58 0,68 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 

Máximo 2,86 1,88 1,67 

Total 

Média 1,18 0,42 0,61 

Desvio-padrão 1,04 0,53 0,66 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 

Máximo 2,86 1,88 2,17 

Avó 

Masculino 

Média 1,54 0,32 0,75 

Desvio-padrão 0,77 0,30 0,70 

Mínimo 0,57 0,13 0,00 

Máximo 2,43 0,75 1,50 

Feminino  

Média 1,48 0,75 1,17 

Desvio-padrão 0,91 1,08 0,84 

Mínimo 0,43 0,13 0,33 

Máximo 2,00 2,00 2,00 

Total 

Média 1,51 0,50 0,93 

Desvio-padrão 0,76 0,70 0,73 

Mínimo 0,43 0,13 0,00 

Máximo 2,43 2,00 2,00 
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Tabela 2 - Medidas descritivas das variáveis estilos de vinculação do tipo apoio emocional, 

rejeição e superproteção segundo o tipo de parentesco (conclusão) 

Tipo de 

parentesco 
Sexo Medida descritiva Apoio Rejeição Superproteção 

Avô 

Masculino 

Média 1,65 0,00 0,72 

Desvio-padrão 1,72 0,00 0,63 

Mínimo 0,43 0,00 0,00 

Máximo 2,86 0,00 1,17 

Feminino 

Média 1,58 0,25 1,17 

Desvio-padrão 1,01 0,35 0,00 

Mínimo 0,86 0,00 1,17 

Máximo 2,29 0,50 1,17 

Total 

Média 1,61 0,13 0,90 

Desvio-padrão 1,15 0,25 0,51 

Mínimo 0,43 0,00 0,00 

Máximo 2,86 0,50 1,17 

Outros 

Masculino 

Média 1,44 0,49 0,63 

Desvio-padrão 1,18 0,42 0,23 

Mínimo 0,14 0,00 0,38 

Máximo 2,43 0,75 0,83 

Feminino 

  

Média 2,00 0,29 0,56 

Desvio-padrão 0,62 0,26 0,20 

Mínimo 1,29 0,00 0,33 

Máximo 2,43 0,50 0,67 

Total 

Média 1,72 0,39 0,59 

Desvio-padrão 0,90 0,33 0,19 

Mínimo 0,14 0,00 0,33 

Máximo 2,43 0,75 0,83 

Geral 

Masculino 

Média 1,65 0,33 0,79 

Desvio-padrão 0,78 0,35 0,60 

Mínimo 0,43 0,00 0,00 

Máximo 2,85 1,28 2,09 

Feminino 

Média 1,70 0,63 1,03 

Desvio-padrão 0,53 0,33 0,42 

Mínimo 0,95 0,09 0,22 

Máximo 2,58 1,19 1,67 

  Média 1,67 0,44 0,88 

 Total Desvio -padrão 0,69 0,37 0,54 

  Mínimo 0,43 0,00 0,00 

  Máximo 2,85 1,28 2,09 
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7.1.4 Tempo de exposição ao dependente de substâncias psicoativas 

 

As medidas descritivas das variáveis, tempo (em anos) de exposição intermitente ao 

dependente de substâncias psicoativas quando em uso/abuso e tempo de exposição contínua 

ao dependente de substâncias psicoativas quando em uso/abuso se encontram dispostas na 

Tabela 3 em termos de médias e desvios-padrão obtidos. 

 

Tabela 3 - Medidas descritivas das variáveis tempo (em anos) de exposição ao dependente de 

substâncias psicoativas quando em uso/abuso 

Sexo 
Medida 

descritiva 

Tempo (anos) de 

exposição intermitente 

ao dependente químico 

Tempo (anos) de 

exposição contínua 

ao dependente químico 

Masculino 

Média 5,8 6,9 

Desvio-padrão 4,9 5 

Mínimo 0,5 0,5 

Máximo 13 16 

Feminino 

Média 6,3 9,4 

Desvio-padrão 7,6 6,8 

Mínimo 1 1 

Máximo 15 18 

Total 

Média 5,9 7,9 

Desvio-padrão 5,4 5,8 

Mínimo 0,5 0,5 

Máximo 15 18 

 

 

7.2 Análise inferencial 

 

7.2.1 Comparações segundo o sexo  

 

Para comparar meninos e meninas quanto a cada uma das variáveis estudadas na 

pesquisa, empregou-se o teste t de Student para amostras não relacionadas. Apresentados na 

Tabela 4, os dados obtidos permitem afirmar que houve diferença entre meninos e meninas no 

que se refere às variáveis: grau de co-dependência, problemas internalizantes, problemas 

externalizantes, superproteção (da mãe) e rejeição (geral). Foi considerado como significativo 

p<0,05. 
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Tabela 4 - Resultados da comparação (teste t de Student) entre meninos e meninas quanto às 

variáveis de interesse 

Variável 
Nível 

descritivo* 
Diferença Intervalo de confiança 

Grau co-dependência 0,010 -12,24 -21,18 -3,30 

Problemas Internalizantes 0,011 -9,78 -17,09 -2,48 

Problemas Externalizantes 0,056 -10,38 -21,06 0,31 

Apoio Pai 0,770 0,12 -0,74 0,98 

Rejeição Pai 0,756 -0,07 -0,51 0,38 

Superproteção Pai 0,999 0,00 -0,53 0,53 

Apoio Mãe 0,471 -0,20 -0,75 0,36 

Rejeição Mãe 0,148 -0,29 -0,70 0,11 

Superproteção Mãe 0,048 -0,50 -0,99 -0,01 

Apoio Avó 0,933 0,06 -1,75 1,87 

Rejeição Avó 0,558 -0,44 -2,94 2,07 

Superproteção Avó 0,524 -0,42 -2,08 1,25 

Apoio Avô 0,966 0,07 -7,60 7,74 

Rejeição Avô 0,500 -0,25 -3,43 2,93 

Superproteção Avô 0,346 -0,45 -2,02 1,12 

Apoio Outros 0,516 -0,56 -2,99 1,86 

Rejeição Outros 0,539 0,20 -0,67 1,06 

Superproteção Outros 0,708 0,07 -0,42 0,56 

Apoio Geral 0,840 -0,05 -0,54 0,44 

Rejeição Geral 0,030 -0,30 -0,56 -0,03 

Superproteção Geral 0,219 -0,23 -0,62 0,15 

Tempo de exposição intermitente ao 

dependente de substâncias 

psicoativas 

0,924 -0,50 -16,28 15,28 

Tempo de exposição contínua ao 

dependente de substâncias 

psicoativas 

0,368 -2,44 -8,09 3,20 

Nota: 

*Foi considerado como significativo p<0,0 

 

      

7.2.2 Correlações entre co-dependência e as variáveis de interesse 

 

Para estudar a possibilidade de associação entre grau de co-dependência e cada uma 

das demais variáveis de interesse, empregou-se o coeficiente de correlação linear de Pearson. 

As correlações foram consideradas: inexistentes (coeficiente entre 0 e ±0,3); fracas 

(coeficiente entre ±0,31 e ±0,5); moderadas (coeficiente entre ±0,51 e ±0,7) ou fortes 

(coeficientes entre ±0,71 e ±1,0). Os resultados obtidos indicam associações de intensidades 

diferentes para meninos e meninas e estão apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Coeficientes de correlação linear de Pearson calculados entre grau de co-

dependência e cada uma das variáveis de interesse na pesquisa 

Variável Sexo Coeficiente (r) Intervalo de confiança 

Problemas Internalizantes 
Masculino 0,52 0,08 0,79 

Feminino 0,90 0,64 0,97 

Problemas externalizantes 
Masculino 0,33 -0,14 0,68 

Feminino 0,79 0,35 0,95 

Mãe 

Apoio 
Masculino 0,00 -0,45 0,46 

Feminino -0,15 -0,69 0,49 

Rejeição 
Masculino -0,12 -0,54 0,35 

Feminino 0,44 -0,22 0,82 

Superproteção 
Masculino 0,31 -0,17 0,67 

Feminino -0,01 -0,61 0,59 

Pai 

Apoio 
Masculino 0,23 -0,25 0,62 

Feminino 0,64 0,06 0,89 

Rejeição 
Masculino 0,33 -0,14 0,68 

Feminino -0,10 -0,66 0,53 

Superproteção 
Masculino 0,54 0,11 0,80 

Feminino 0,54 -0,09 0,86 

Avó 

Apoio 
Masculino 0,92 -0,37 1,00 

Feminino -0,03 -0,03 -0,03 

Rejeição 
Masculino -0,15 -0,97 0,95 

Feminino 0,03 0,03 0,03 

Superproteção 
Masculino -0,44 -0,98 0,90 

Feminino 0,53 0,53 0,53 

Avô 

Apoio 
Masculino - - - 

Feminino - - - 

Rejeição 
Masculino - - - 

Feminino - - - 

Superproteção 
Masculino 0,84 0,84 0,84 

Feminino - - - 

Outros 

Apoio 
Masculino -0,83 -0,83 -0,83 

Feminino 0,97 0,97 0,97 

Rejeição 
Masculino 0,99 0,99 0,99 

Feminino 0,83 0,83 0,83 

Superproteção 
Masculino -0,01 -0,01 -0,01 

Feminino 0,94 0,94 0,94 

Geral 

Apoio 
Masculino 0,15 -0,32 0,57 

Feminino 0,47 -0,18 0,83 

Rejeição 
Masculino 0,43 -0,03 0,74 

Feminino 0,24 -0,42 0,74 

Superproteção 
Masculino 0,49 0,05 0,77 

Feminino 0,48 -0,17 0,84 

Tempo de exposição intermitente 

ao dependente químico 

Masculino 0,96 0,66 1,00 

Feminino -0,13 - - 

Tempo de exposição contínua ao 

dependente químico 

Masculino -0,07 -0,58 0,48 

Feminino -0,39 -0,84 0,37 
Nota: 

- Dado numérico não obtido no teste de correlação linear de Pearson. 
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Nos Gráficos 5 a 12 é possível obter uma perspectiva visual da dispersão dos dados. 

 

Gráfico 5 - Apresentação da dispersão entre as variáveis grau de co-dependência e problemas 

internalizantes e externalizantes, em meninos e meninas da amostra 

 

 

Gráfico 6 - Apresentação da dispersão entre as variáveis grau de co-dependência e estilos de 

vinculação da mãe (apoio, rejeição e superproteção) em meninos e meninas da amostra 
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Gráfico 7 - Apresentação da dispersão entre as variáveis grau de co-dependência e estilos de 

vinculação do pai (apoio, rejeição e superproteção) em meninos e meninas da amostra 

 

 

Gráfico 8 - Apresentação da dispersão entre as variáveis grau de co-dependência e estilos de 

vinculação da avó (apoio, rejeição e superproteção) em meninos e meninas da amostra 

 

 

Gráfico 9 - Apresentação da dispersão entre as variáveis grau de co-dependência e estilos de 

vinculação do avô (apoio, rejeição e superproteção) em meninos e meninas da amostra 
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Gráfico 10 - Apresentação da dispersão entre as variáveis grau de co-dependência e estilos de 

vinculação de outros (apoio, rejeição e superproteção) em meninos e meninas da amostra 

 

 

Gráfico 11 - Apresentação da dispersão entre as variáveis grau de co-dependência e estilos de 

vinculação geral (apoio, rejeição e superproteção) em meninos e meninas da amostra 

 

 

Gráfico 12 - Apresentação da dispersão entre as variáveis grau de co-dependência e tempo de 

exposição ao dependente químico, em meninos e meninas da amostra 
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7.3 Modelo PPCT 

 

Os dados referentes aos quatro adolescentes que apresentaram os maiores índices de 

co-dependência, foram descritos em perfis baseados no modelo PPCT. Quadros numerados de 

1 a 4 mostram informações referentes aos aspectos presentes nesse modelo. A Tabela 6 

apresenta os índices de co-dependência, o tempo de exposição ao dependente de substâncias 

psicoativas, além dos índices de problemas psicológicos internalizantes e externalizantes 

apresentados por cada um destes adolescentes. 

 

Quadro 1 - Caracterização por meio do modelo bioecológico do perfil da adolescente que 

apresentou o maior índice de co-dependência 

Pessoa  Do sexo feminino, 18 anos, da raça/cor parda, define-se como impaciente e 

explosiva, julga-se incapaz, dependente das pessoas ou de medicamentos, tímida 

em suas relações. Relata cuidar bem dos outros, ser carinhosa, comunicativa, 

sonhadora e sensível. Sente-se assustada ao “ficar perto de outros jovens” tendo 

medo de que “zombem” dela e ao ter que lidar com questões como carreira, 

trabalho e sexualidade. Disse possuir inclinação para as artes. Quanto à aparência, 

relata sentir-se incomodada com as cicatrizes que possui (automutilação). Sente- 

se alvo de preconceito relacionado à “cor da pele”. Relata ser tratada de um modo 

diferente por ser considerada “doente” e por ser a “única menina”. Foi 

diagnosticada como portadora do Transtorno Borderline. Tem como meta 

terminar os estudos e fazer faculdade de Psicologia. Já trabalhou informalmente, 

“fazendo limpeza nas casas”. 

Processo  Nas relações proximais, referiu ter conflitos com o pai e com os irmãos. Sente-se 

preterida. Compara-se muito com o irmão. Perdeu sua mãe com 14 anos. Toma 

conta dos irmãos mais novos. Preocupa-se com o fato de faltar algo aos mesmos. 

Possui um amigo próximo e alega contar como apoio emocional/afetivo do pai. 

Contexto  Faz parte de classificação econômica C2 (CCEB). Dentre as vulnerabilidades 

associadas à família/grupos de convívio estão: insuficiência de renda, doença 

crônica, analfabetismo, conflitos e habitação inadequada. Quanto aos sistemas em 

interação, encontra-se fora da escola (devido às internações/reprovação). Relata 

sentir-se oprimida tanto na sala de aula quanto na igreja (que deixou de 

frequentar). Faz tratamento no CAPS. Considera a influência do ambiente indireto 

(em especial, trabalho do pai) negativa por ser o mesmo desgastante (o pai é 

empacotador no supermercado). Também tem como negativa a influência de 

outros grupos como a igreja e a escola. Já a influência da família e de amigos é 

considerada pela adolescente uma boa influência. 

Tempo A família migrou do Nordeste para o interior de São Paulo, tendo sua mãe, vindo 

antes com os irmãos menores, considerando a adolescente, ter sido abandonada 

pela mesma. Nessa época, foi vítima de abuso sexual. Ainda, fora o evento da 

dependência de substâncias psicoativas por parte do pai, houve o evento do 

desencadeamento do transtorno mental e o falecimento da mãe após doença renal, 

o que é considerado por ela um agravante de seu estado de saúde.  
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Quadro 2 - Caracterização por meio do modelo bioecológico do perfil do adolescente que 

apresentou o segundo maior índice de co-dependência 

Pessoa  Do sexo masculino, 16 anos, da raça/cor preta, define-se como divertido, calmo, 

carismático, “fechado”, de bom comportamento, mas às vezes, desobediente, 

deixando de fazer certas coisas “por preguiça” Quanto à aparência, considera-se 

“boa pinta” Já quanto aos sonhos e metas, deseja trabalhar para ajudar a família. 

Gosta de futebol e se interessa por música (violão). Já trabalhou informalmente 

como garçom. 

Processo  Nas relações proximais (família e amigos) “brinca bastante”, lida bem com as 

diferenças e alega não ser preconceituoso. Possui quatro amigos ou mais. Gosta 

de ficar com a família. Os pais estão separados mas residem juntos.  Conta com 

apoio emocional dos mesmos e dos tios. Preocupa-se com seus parentes, em 

especial, com o pai (quanto ao abuso de drogas). 

Contexto  Faz parte de classificação econômica C2 (CCEB). Dentre as vulnerabilidades 

associadas à família/grupos de convívio estão: insuficiência de renda, 

analfabetismo, conflitos e habitação inadequada. Quanto aos sistemas em 

interação, participa de time de futebol, não relata problemas quanto à escola, 

tendo sido reprovado uma vez na quarta série. Frequenta a igreja. Considera 

positiva a influência desta bem como da família, enquanto a de alguns amigos 

“não muito” (apelo para o consumo de drogas). Considera a influência dos 

ambientes indiretos negativa, em especial, dos ambientes que seu pai frequenta. 

“Não quero ficar na droga como ele”. 

Tempo Houve o evento da dependência de substâncias psicoativas por parte de seu pai, 

perda de familiar (tio) que estava envolvido com drogas, o que de acordo com o 

adolescente marcou sua história de vida trazendo muita tristeza e gerando reflexão 

para “não cair no mesmo caminho”. Também houve a mudança da família para 

uma cidade do interior, com o intuito de que seu pai se recuperasse. Com isso, o 

adolescente alega ter perdido suas amizades, ao mesmo tempo em que relata que 

tal fato “teve o lado bom”. 
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Quadro 3 - Caracterização por meio do modelo bioecológico do perfil da adolescente que 

apresentou o terceiro maior índice de co-dependência 

Pessoa  Do sexo feminino, 13 anos, raça ou cor declarada parda, relata que “não é santa”, 

que é “nervosa, esquentada e perfeccionista”, gosta de tudo vermelho (objetos, 

roupas). Dobra as roupas detalhadamente: “uma tem que estar igual a outra, do 

mesmo tamanho e tudo separado por categoria”. Alega ser talentosa, gostar de 

ajudar, além de fazer amizades com facilidade. Interessa-se por fotos e diferentes 

estilos de música, além de cantar, de desenhar e de pintura (quadros). Quanto aos 

sonhos e metas, quer ser cantora e gravar um CD com músicas do grupo RBD2. 

Gosta de esportes e pratica ginástica rítmica, anda de patins e bicicleta. Quanto à 

aparência, sente-se bonita, entretanto, os outros a percebem muito magra e pálida, 

sendo por isso, alvo de preconceito. 

Processo  Quanto às relações proximais, alega ter ótima interação com família e amigos, por 

outro lado, não se dá bem com dois irmãos, devido ao tipo de música que ouve. 

Também expõe que se estressa quando os irmãos não querem obedecê-la. Tem 

apoio emocional da mãe e da avó. Relata que “trabalha como babá da irmã”.  Os 

pais se separaram quando ela completou 13 anos. Está vivendo com a mãe. Possui 

quatro ou mais amigos e declara se preocupar com a situação dos mesmos, quanto 

à violência. 

Contexto  Faz parte da classificação econômica C2 (CCEB). Dentre às vulnerabilidades 

associadas às famílias estão: insuficiência de renda, analfabetismo na família ou 

no grupo de convívio, violência/abuso na família ou relacionado à alguém de seu 

convívio. Quanto aos sistemas em interação, participa de grupo de jovens da 

igreja, de grupo para liderar torcida e de grupo para organizar eventos da escola. 

Na escola, alega ter ótima relação com os professores, nunca foi reprovada e 

expõe que se preocupa com suas notas. Quanto à influência da família, sente-se 

incomodada com as brigas constantes entre sua tia e seu tio que é alcoolista. Sente 

“dó” dos primos ao terem que presenciar tal situação.  Já quanto aos amigos, 

considera sofrer influências negativas quanto ao uso de drogas e namoro, no 

entanto, com amigos próximos aprende a confiar em si mesma. Em relação à 

igreja, sente uma ótima influência, em especial, por meio dos projetos 

desenvolvidos. Também a religião, segundo a adolescente, a impulsiona a ajudar 

os outros.Quanto aos ambientes indiretos, como o trabalho da mãe, sente-se 

positivamente influenciada ao ver todo o seu esforço para que não falte nada à 

família. A adolescente expõe ainda, que algumas pessoas têm preconceito quanto 

ao fato da mãe trabalhar na limpeza. 

Tempo Houve perda de familiares significativos para a adolescente (avós), tendo tal fato 

acarretado tristeza, perda de apoio, bem como de afeto. Ainda, a adolescente alega 

ter passado por história de abuso sexual por parte de vizinho. Além disso, houve o 

evento da dependência de substâncias psicoativas por parte do pai e da separação 

do casal. 

 

 

 

 

                                                           
2 Grupo de música pop de origem mexicana. Ficou famoso no Brasil com a apresentação da novela “Rebeldes” 

pelo canal aberto de televisão SBT, no qual os personagens eram os artistas do grupo. 
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Quadro 4 - Caracterização por meio do modelo bioecológico do perfil da adolescente que 

apresentou o quarto maior índice de co-dependência 

Pessoa  Do sexo feminino, 17 anos, raça ou cor declarada preta, relata que é “uma pessoa 

positiva, um pouco alegre, prestativa e carinhosa. Também declara ser muito 

quieta, fechada e preocupada com questões particulares, ao mesmo tempo em que 

é tranquila e emotiva”. Interessa-se por leitura, skate e biologia. Relata gostar de 

animais. Quanto aos sonhos e metas, deseja trabalhar. Quanto à aparência, se 

considera normal bem como os outros, no entanto, alega não se importar com o 

que pensam sobre ela.  

Processo  Quanto às relações proximais, alega ter uma interação diferente com a família, do 

que com os amigos, visto que com eles, se abre mais, se considera mais alegre e 

divertida. Já com a família, se sente mais fechada. Nunca foi criada pelos pais, 

apesar de ter contato com eles. Alega que se separaram antes de seu nascimento e 

que os avós se responsabilizaram por sua criação. Possui dois ou três amigos. 

Tem conflitos familiares com a tia que reside no local e se sente apoiada pela 

irmã.  

Contexto  Faz parte da classificação econômica C1 (CCEB). Dentre às vulnerabilidades 

associadas às famílias estão: insuficiência de renda, pessoas da família (exceto pai 

e mãe) ou do grupo de convívio com doença crônica, analfabetismo na família ou 

no grupo de convívio, conflitos na família ou em seu grupo de convívio. Com 

relação aos sistemas em interação, não participa de grupos e quanto ao esporte, 

pratica skate, anda de bicicleta e joga vôlei, mas não regularmente. Na escola, 

nunca foi reprovada e considera ter boas relações tanto com amigos, quanto com 

os professores. Alega que o ambiente escolar é divertido. Quanto à influência da 

família e dos amigos, a considera positiva, bem como da igreja. Com relação aos 

ambientes indiretos, como o trabalho dos pais, sente-se positivamente 

influenciada, mas “não quer ser igual a eles”. 

Tempo Houve o evento da dependência de substâncias psicoativas  por parte do pai, além 

da perda dos tios, que relata ter sido “de forma estranha”, o que a deixou muito 

chocada, com tristeza e mágoa. Também relata como um fato marcante em sua 

história de vida, o nascimento do sobrinho, o que lhe trouxe muita alegria. 

 

Tabela 6 - Escores individuais das variáveis estudadas referentes aos quatro adolescentes que 

apresentaram os maiores índices de co-dependência 

Ranking 
Co-

dependência 

Problemas 

internalizantes 

Problemas 

externalizantes 

1º 89 87 88 

2º 78 66 66 

3º 75 76 71 

4º 72 69 62 

 

7.3.1 Elementos comuns entre os adolescentes com os maiores índices de co-dependência 

 

A verificação de características comuns nos quatro adolescentes que apresentaram os 

maiores índices de co-dependência na amostra, pode apontar para elementos possivelmente 
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associados ao fenômeno da co-dependência entre os adolescentes. O Quadro 6 apresenta esses 

elementos numa aproximação com os pressupostos da teoria bioecológica.  

 

Quadro 5 - Caracterização por meio do modelo bioecológico dos elementos em comum 

apresentados pelos quatro adolescentes que obtiveram os maiores índices de co-dependência 

Aspecto Comum à Características 

Pessoa 

4 adolescentes 
Raça ou cor declarada parda ou preta; entre 16 e 18 anos; 

gosto/inclinação para as artes. 

3 adolescentes 
Sexo feminino, temperamento “fechado” ou “tímido”; inclinação 

para os esportes. 

2 adolescentes 

Traços de impaciência/gênio explosivo/ou 

Nervoso; traços de calma/tranquilidade; traços de cuidado, 

carinho ou preocupação com outros; traços de personalidade 

com presença de possíveis transtornos (borderline ou obsessivo); 

não se sentem bem com a aparência; já sofreram preconceito ou 

perceberam tratamento diferenciado (“devido à raça/cor”, “por 

possuir cicatrizes”, “ser doente”, “a única menina”, ou por 

“palidez e magreza”); têm facilidade para se comunicar; têm 

como meta trabalhar; já exerceram trabalhos informais (como 

babá e garçom). 

Processo 

4 adolescentes 
Consideram que tem apoio emocional/afetivo por parte de algum 

familiar. 

3 adolescentes 

Possuem conflitos com algum familiar; passaram por situação de 

separação dos pais; sentem preocupação com familiar ou com 

alguém com quem convive. 

2 adolescentes Possuem quatro ou mais amigos; cuidam dos irmãos mais novos.  

Contexto 

4 adolescentes 
Insuficiência de renda; analfabetismo na família ou grupo de 

convívio. 

3 adolescentes 

Presença de conflitos familiares ou em seu grupo de convívio; 

classificação econômica C2 (CCEB); consideram a família capaz 

de exercer boa influência sobre eles; consideram os amigos 

capazes de exercerem boa influência sobre eles; consideram a 

igreja capaz de exercer boa influência sobre eles. 

2 adolescentes 

Doença crônica na família ou no grupo de convívio; habitação 

inadequada; situação de reprovação escolar; não consideram 

positiva a influência de ambientes indiretos (como o trabalho dos 

pais ou lugares/grupos que os pais frequentam). 

Tempo 

4 adolescentes 
Morte de familiar; evento da dependência de substâncias 

psicoativas por parte do pai. 

3 adolescentes Não há 

2 adolescentes Migração do grupo familiar; situação de abuso sexual. 
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8    DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, a amostra não se apresentou bem equilibrada quanto ao sexo dos 

participantes, tendo sido composta por 19 meninos (63%) e 12 meninas (37%). Também 

quanto ao familiar dependente de substâncias psicoativas, não houve equilíbrio: dentre os 

meninos 79% tinham o pai como o familiar dependente, enquanto dentre as meninas, 46%. 

Ainda, 21% dos meninos tinham como dependentes pai e mãe, comparados aos 36% de 

meninas. Já quanto às classes econômicas, houve maior equilíbrio na composição da amostra, 

estando 100% das famílias das meninas inseridas nas classes econômicas C1, C2 e D e 95% 

das famílias dos meninos pesquisados, inseridos nessas mesmas classes. 

Com relação aos resultados relativos à presença da co-dependência, observou-se o 

índice de 63% dentre o número total de participantes. Esse resultado foi compatível com 

pesquisa desenvolvida por Salazar et al. (2013) na qual se averiguou valores de co-

dependência de 62% em uma amostra de familiares de dependentes de substâncias 

psicoativas. Houve confirmação da hipótese de que as meninas seriam mais co-dependentes 

do que os meninos. Dentre o grupo de meninas, em termos percentuais, constatou-se o valor 

de 82% meninas co-dependentes, e dentre o grupo de meninos, o valor de 53% de co-

dependência. Ainda quanto a essa variável, as médias obtidas segundo o sexo foram de 64,82 

para as meninas e de 52,58 para os meninos. Foi com o emprego do teste t de Student que tal 

diferença foi confirmada, estando os resultados obtidos também de acordo com o estudo já 

mencionado de Salazar et al. (2013) no qual foram constatados índices significativamente 

mais elevados de co-dependência para as meninas. Diante do exposto são lembradas questões 

referentes aos papéis socioculturalmente construídos a partir da diferença de gêneros, como 

apontado em outros estudos (CASTAÑON; 2007; FERREIRA, 2016; IZQUIERDO, 2001). 

Entretanto, algumas especificidades encontradas nas meninas da amostra deste trabalho 

podem também problematizar esse resultado, como será adiante explicitado. 

Problemas emocionais (os de ordem internalizante) foram constatados em 63% da 

amostra investigada, com índices de 50% e 13%, nas faixas clínica e limítrofe, 

respectivamente. Também, metade da amostra apresentou indicadores de problemas 

comportamentais (aqueles de ordem externalizante), com índices de 27% e 23%, nas faixas 

clínica e limítrofe, respectivamente. Dentre as meninas, foram obtidos índices de 91% (73% e 

18% nas faixas clínica e limítrofe). Foram 49% dos meninos que apresentaram indicadores 

desse tipo de problemas internalizantes (39% e 10% nas faixas clínica e limítrofe).  
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 As médias obtidas para os problemas internalizantes foram de 64,82 para o sexo 

feminino e 58,58 para o sexo masculino. Também o teste t de Student apontou para uma 

diferença significativa entre esse tipo de problemas segundo o sexo, confirmando-se a 

hipótese de que os índices de problemas internalizantes para as meninas seriam maiores do 

que para os meninos. Ressalta-se que outros estudos que avaliaram problemas internalizantes 

entre os sexos masculino e feminino, também apontaram prevalência das meninas com 

relação aos problemas emocionais/internalizantes (FERNANDES; OLIVEIRA-MONTEIRO, 

2016; GUO; OJHA et al., 2013; SLESNICK, 2011).  

Quanto aos problemas externalizantes, estes foram constatados em 73% das meninas 

(55% e 18%, nas faixas clínica e limítrofe). Um número menor de meninos (37%) mostrou 

indicadores de problemas comportamentais (10% e 27% nas faixas clínica e limítrofe). A 

média das meninas para esse tipo de problemas foi de 65,27, enquanto que para os meninos, 

de 54,89. Na amostra aqui investigada, com o emprego do teste t de Student foi possível 

verificar diferença significativa entre os sexos quanto aos problemas comportamentais 

(externalizantes), entretanto, os escores relativos às meninas foram curiosamente maiores do 

que para os meninos. Assim, não houve confirmação da hipótese de que índices de problemas 

externalizantes seriam maiores para o sexo masculino, resultado esse discordante de achados 

de várias outras investigações que também apresentaram essa checagem (FERNANDES; 

OLIVEIRA-MONTEIRO, 2016; GUO; SLESNICK, 2011; OJHA et al., 2013; PARCO; JÓ, 

2015). Tal constatação pode ser decorrente de características da amostra (de filhos de 

dependentes de substâncias psicoativas), ou também da possibilidade de alterações nas 

manifestações comportamentais das meninas, provenientes de interações macrossitêmicas, 

aquelas referentes a mudanças sociais, culturais e históricas. Dessa maneira, na 

contemporaneidade das sociedades urbanas ocidentais, meninas passariam também a 

expressar explicitamente a agresssividade (característica muito presente nos meninos), isso de 

forma coexistente com caracteres socioculturalmente determinados que se evidenciam nos 

papéis femininos mais tradicionais (como a submissão e o cuidado com o outro).  

Quanto à hipótese de haver correlação positiva entre índices de problemas 

psicológicos de ordem internalizante e externalizante e índices de co-dependência para os 

sexos masculino e feminino, esta foi parcialmente confirmada. Por meio do coeficiente linear 

de Pearson foi verificada forte correlação positiva entre co-dependência e problemas 

internalizantes e externalizantes, para as meninas, enquanto que para os meninos foi 

constatada apenas moderada correlação positiva entre problemas de ordem internalizante e co-

dependência. Desse modo, as meninas mostraram-se mais acometidas tanto pela co-
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dependência, quanto pelos problemas de ordem internalizante e externalizante. Esse resultado 

reforça que, na especificidade da amostra (com nível significativo de co-dependência), o sexo 

feminino mostrou-se mais suscetível a apresentar comprometimentos de ordens variadas.  

Por sua vez, houve confirmação parcial da hipótese, em meninos e meninas, da 

correlação positiva entre co-dependência e estilos de vinculação, tanto de rejeição quanto de 

superproteção. Foi verificado que o estilo de vinculação de superproteção esteve mais 

fortemente correlacionado à co-dependência (positivamente) do que o estilo de rejeição, para 

os dois sexos. Quanto ao estilo de vinculação de superproteção do pai, foi verificada 

moderada correlação positiva com a co-dependência, tanto em meninos como em meninas. 

Quando esse estilo superprotetivo referiu-se à avó, apenas nas meninas houve moderada 

correlação positiva com a co-depedência. Já quando esse estilo de superproteção era advindo 

do avô, houve uma forte correlação positiva com a co-dependência, mas somente para o sexo 

masculino. No entanto, cabe aqui ressaltar que os dados coletados com relação aos avós foram 

em número pequeno, inviabilizando a generalização destes achados. 

Ainda, em se tratando do estilo de vinculação de superproteção, nas meninas houve 

indicadores de forte correlação positiva entre a co-dependência e o estilo superprotetivo, 

quando este era proveniente de outros cuidadores e de forma geral, verificou-se uma 

correlação positiva moderada com a co-dependência, em ambos os sexos. Tal resultado 

reporta-se à possível associação entre a co-dependência e um padrão simbiótico de 

vinculação. Esse padrão seria marcado pelo cuidado e proteção excessivos com o outro, que 

fragilizado, se tornaria dependente do vínculo estabelecido (vínculo co-dependente), 

reproduzindo mais tarde, relações que seguem esse mesmo modelo (MAIA, 2012; 

HUMBERG, 2003). 

Nos padrões de vinculação com outros cuidadores, houve forte correlação positiva do 

estilo de rejeição e a co-dependência. Esse dado leva a um indicador de que a co-dependência 

pode estar associada a desestruturações na ordem familiar, como também apontado em outros 

trabalhos (CARVALHO; NEGREIROS, 2011; GÜLSÜM; ELIF, 2009; MARTINS-

D`ANGELO et al., 2012), à medida que outros representantes passariam a desempenhar 

papéis de cuidado (antes, cabíveis aos pais). Tal apontamento parte também da verificação de 

que os índices de rejeição mostrados pelos adolescentes não se diferenciaram 

significativamente quando relativos aos pais ou quando referentes a outros cuidadores. 

Contudo, a correlação entre co-dependência e o padrão de rejeição, quando relativa a outros 

cuidadores, como mencionado, foi mais forte.  
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Em se tratando da hipótese levantada de que índices de co-dependência apresentassem 

correlação negativa com estilo de vinculação de apoio emocional, houve uma confirmação 

parcial.  Isso aconteceu porque, no caso desse estilo (de apoio emocional) ser referente à avó, 

constatou-se forte correlação positiva; no entanto, somente para o sexo masculino e ainda, 

quando relativo ao pai, ocorreu moderada correlação positiva, e apenas para o sexo feminino. 

Já quando o estilo de apoio emocional era referente a outros cuidadores, foi constatada forte 

correlação positiva para as meninas e forte correlação negativa com a co-dependência para 

meninos. Com relação a outros cuidadores, esses resultados indicaram para os meninos que a 

co-dependência diminuía quanto mais o padrão de apoio emocional se intensificava. Já com 

relação às meninas, quanto mais se intensificava o padrão de apoio emocional, os índices de 

co-dependência subiam. Esse interessante resultado pode sugerir que o significado do padrão 

de vinculação de apoio emocional possa, nesse caso, diferenciar-se para os sexos, em especial, 

para as meninas podendo estar aproximado ao estilo de vinculação de superproteção.  

Foi confirmada a hipótese de que, em ambos os sexos, não houvesse correlação entre 

co-dependência e o tempo de exposição contínua do adolescente ao familiar dependente de 

substâncias psicoativas (quando em uso/abuso). Por outro lado, foi apenas parcialmente 

confirmada a hipótese de que não houvesse correlação entre co-dependência e o tempo de 

exposição intermitente do adolescente ao familiar dependente de substâncias psicoativas 

(quando em uso/abuso). Nos meninos, foi atestada forte correlação positiva entre essas 

variáveis, o que sugere que o contato esporádico com o familiar dependente de substâncias 

(quando em uso/abuso) seja mais prejudicial, do que se esse ocorresse com maior frequência. 

Esse contato esporádico pode indicar falhas na estabilidade da presença desse familiar junto 

ao adolescente. Tais resultados vão ao encontro de pesquisas anteriores nas quais se afirmou 

que a co-dependência pode estar mais fortemente associada a outras variáveis, e não 

diretamente associadas à exposição ao dependente de substâncias psicoativas (GÜLSÜM; 

ELIF, 2009; MARTINS-D`ANGELO et al., 2012; PANAGHIL et al., 2016). Ainda nesse 

sentido, caberia uma indagação: seria uma presença estável da figura parental, (mesmo 

quando imbuída das limitações próprias à condição da dependência de substâncias 

psicoativas) mais protetiva do que experiências de sua ausência (que podem sugerir 

abandono)?  

A proposta inclusa nesta investigação para coleta, sistematização e análise de dados a 

partir de pressupostos da teoria bioecológica (BRONFENBRENNER; MORRIS, 2006) 

permitiu verificar características dos quatro adolescentes que apresentavam os maiores índices 

para a co-dependência através do modelo PPCT. Todos eles indicaram possuir dificuldades 
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psicológicas, em termos de problemas emocionais/de ordem internalizante (em faixa clínica) e 

de problemas comportamentais/de ordem externalizante (em faixas clínica e limítrofe). 

Quanto aos aspectos pessoais (primeiro elemento do modelo PPCT), os perfis 

denotavam prevalência do sexo feminino, com idades mais avançadas da adolescência, e de 

cor ou raça declarada como parda ou preta. Traços de temperamento foram autoidentificados 

num rol que abarcava timidez e temperamento “fechado”, impaciência e temperamento 

explosivo, mas também traços de calma e tranquilidade. Esses dados foram muito variados, 

mas esses adolescentes, de forma geral, tinham propensão a se entender como cuidadosos e 

preocupados com os outros. Essa característica, ao lado de traços de personalidade indicativos 

de possíveis transtornos, são apontadas como frequentes em muitos estudos sobre co-

dependência, como citado no levantamento bibliográfico sobre o tema, feito por Martins-

D'Angelo et al. (2012). Dentre os aspectos pessoais comuns nesses quatro adolescentes com 

alto grau de co-dependência foram encontradas referências à diferenciação/exclusão, como: 

terem sofrido preconceito, recebido tratamento diferenciado por questões de raça/cor, por 

padrões relativos ao corpo, ao sexo, e por diagnóstico de transtorno mental. Esses 

adolescentes mais co-dependentes pareciam ter vivido situações de sofrimento psíquico, com 

poucos recursos para o enfrentamento das situações dolorosas. Contudo, eles também 

mencionavam aspectos pessoais positivos, como a facilidade para se comunicar, a inclinação 

para as artes ou para os esportes, e o fato de terem o trabalho como meta pessoal. 

 Quanto aos aspectos processuais (segundo elemento do modelo PPCT), foi comum 

entre os quatro adolescentes com maior grau de co-dependência, a presença de conflitos com 

algum familiar, a situação de separação dos pais e a responsabilidade no cuidado direcionado 

aos irmãos mais novos. Esses dados acarretam singulares processos nas interações familiares 

e são concordantes com achados de outras pesquisas que sugerem que co-dependentes tenham 

como origem famílias disfuncionais, com destaque para o fato de terem assumido muito cedo 

a função de "cuidadores", por insuficiência, incapacidades ou prejuízos nas condições dos 

adultos para atuarem como tais (MARTINS-D`ANGELO et al., 2012; MELLODY; MILLER; 

MILLER, 2004). Outros aspectos de dimensão processual encontrados nos quatro 

adolescentes referidos se reportavam ao apoio emocional/afetivo por parte de algum familiar e 

ainda ao fato de possuírem relações de amizade. 

Com referência ao aspecto Contexto (terceiro elemento do modelo PPCT), foram 

comuns nos adolescentes com maior grau de co-dependência: pertencimento às classes 

socioeconômicas mais baixas (especialmente à classe C2, marcada por uma das menores 

pontuações de acordo com o CCEB), presença de analfabetismo na família/grupo de convívio, 
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da insuficiência de renda, da presença de doença crônica, bem como de conflitos no núcleo 

familiar ou nos grupos de convívio, habitação inadequada, além de situação de reprovação 

escolar. Tais aspectos caracterizam um contexto de situação de vulnerabilidade social, em 

diferentes sistemas ambientais (BRONFENBRENNER, 2002). Essas condições adversas, 

contudo, interagiam com condições mais protetivas como a sugerida esperança de 

considerarem a família, os amigos e a igreja como instituições capazes de exercerem boa 

influência sobre eles. O mesmo, entretanto, não ocorreu com a influência de ambientes 

indiretos (no exossistema, como o trabalho dos pais ou lugares/grupos que frequentam) 

considerados pelos quatro adolescentes como uma influência que trazia mais negatividade do 

que positividade. 

Finalmente, quanto ao aspecto Tempo (último elemento do modelo PPCT), aos quatro 

adolescentes investigados, foi comum a ocorrência da dependência de substâncias psicoativas 

por parte do pai. Tal dado, embora não tenha sido submetido à verificação quanto à sua 

possível correlação com a co-dependência aponta para a necessidade de ações direcionadas 

aos homens (em termos relativos aos cuidados em saúde), tendo em vista ser essa a população 

mais atingida pela dependência de substâncias psicoativas quando comparada à população 

feminina (SELEGHIM; GALERA; OLIVEIRA, 2016) 

Além disso, eventos negativos ocorridos na vida dos adolescentes foram semelhantes, 

tais como a ocorrência de abuso sexual, a morte de familiares, e a migração da família. A 

referência a esses eventos indicou potencial de impacto transformador que havia alterado o 

curso do desenvolvimento humano, ao longo da cronologia de suas histórias de vida. 
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9    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Orientada pela Teoria Bioecológica de Bronfenbrenner e Morris (2006), a presente 

pesquisa pautou-se na compreensão da co-dependência entre os adolescentes, como um 

fenômeno que está além do fato da exposição dos mesmos ao familiar dependente de 

substâncias psicoativas. Os dados encontrados mostraram o fenômeno da co-dependência 

fortemente correlacionado aos problemas psicológicos de ordem internalizante e 

externalizante, especialmente, para as adolescentes meninas, subgrupo que também se 

apresentou mais acometido pelos altos índices de co-dependência. 

Tanto nos meninos como nas meninas investigados, foi verificada significativa 

associação entre co-dependência e estilos de vinculação parental de superproteção. Esse 

padrão de vinculação poderia estar se repetindo na co-dependência. Por outro lado, o estilo de 

vinculação de rejeição também foi fortemente associado à co-dependência, nos meninos e nas 

meninas, mas isso aconteceu somente quando referido a outros cuidadores (e não os pais). 

Esse padrão também sugeriu que uma possível desestruturação familiar (com demanda de 

cuidados externos ao núcleo familiar) e a condição de ter sido rejeitado possam também se 

relacionar ao fenômeno. Tal fato conduz à suposição de que ser rejeitado por outros teria 

maior impacto do que a rejeição advinda dos pais, ou que essa rejeição tivesse sido mais 

perceptível a partir da saída da família. Cuidar de forma co-dependente poderia ser, nesses 

casos, uma tentativa de compensar ausências e prejuízos de cuidados amorosos.  

Considerando que o estudo tratou da co-dependência num único e pequeno grupo - 30 

adolescentes filhos de pais com histórico de dependência de substâncias psicoativas, maiores 

generalizações não são esperadas. No trabalho foi possível verificar, entretanto, pesos de 

variáveis envolvidas no fenômeno da co-dependência nesses adolescentes, porém dentro da 

condição de vulnerabilidade especialmente pela presença de um familiar dependente. Sugere-

se que pesquisas posteriores possam estudar amostras maiores e diversificadas de filhos de 

dependentes, com possibilidade de utilização de outros modelos de estrutura familiar, e grupo 

controle constituído por famílias que não possuam dependentes de subtâncias psicoativas em 

sua composição. 

Esta investigação teve o limite de apresentação de aspectos descritivos e correlacionais, 

mas procurou avançar para o tratamento do fenômeno da co-dependência com uso do modelo 

PPCT (Pessoa, Processo, Contexto, Tempo), numa proposta que orientou a análise de perfis 

de quatro adolescentes com índices mais altos de co-dependência, obtendo-se desse modo, 

inferências a respeito de fatores possivelmente associados ao fenômeno da co-dependência. 
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Sugere-se que estudos posteriores possam direcionar-se à validação de instrumentos com base 

na teoria bioecológica, bem como avançar nos procedimentos de coleta, sistematização e 

análise dos resultados obtidos com a aplicação dos mesmos.  

Ainda, cabe considerar que os dados verificados - com elementos comuns de situações de 

diferenciação/exclusão, migração, conflitos familiares, vivência de situações impactantes de 

abuso sexual, doenças e mortes na família, sempre em contextos de vulnerabilidade social -, 

poderão servir de parâmetros para programas interdisciplinares de intervenção voltados a 

adolescentes de famílias com dependentes de substâncias psicoativas, quando em uso/abuso. 

Finalmente, espera-se ter conseguido avanços na compreensão da co-dependência, 

como um produto multifacetado de processos da interação do adolescente com seu meio 

(pessoas, objetos e símbolos) e situado em contextos que abrangem diferentes níveis de 

interação (desde os mais próximos aos de alcance mais amplo), a ocorrer a partir de um tempo 

histórico e também social. 
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APÊNDICE A - Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os responsáveis pelos adolescentes 

para a participação deles na pesquisa 

Título do Projeto: “Codependência em adolescentes de famílias em situação de 

vulnerabilidade social: correlações e apontamentos através de um enfoque bioecológico”. 

Este estudo está sendo desenvolvido por pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo, 

campus da Baixada Santista (UNIFESP-BS) e tem por objetivo compreender o fenômeno da 

codependência entre adolescentes, filhos de dependentes químicos, de famílias em situação de 

vulnerabilidade. Caso autorize a participação do adolescente 

_____________________________________________ nesse estudo, ele (a) responderá aos 

seguintes instrumentos: 1) Questionário com informações pessoais, processuais, contextuais e 

temporais sobre seu cotidiano; 2) o “Critério Brasil”, um questionário para identificação da 

classe econômica, de acordo com o poder de compra da família; 3) a “Escala Spann-Fischer 

de Codependência”, que indica a presença de Codependência; e 4) o “Inventário de 

Autoavaliação de Adolescente” (YSR), sobre aspectos do comportamento do adolescente. O 

tempo para participação dele (a) nestas atividades tem duração total prevista de 

aproximadamente uma hora e trinta minutos, subdivididos em dois encontros, que ocorrerão 

em lugar, dias e horários combinados previamente, de forma a atender suas escolhas e 

possibilidades. Toda informação coletada nessa pesquisa será confidencial, seus nomes e os 

nomes dos adolescentes não serão informados quando os resultados desse estudo forem 

publicados. O estudo não envolve riscos, mas caso o adolescente se sinta desconfortável 

durante a participação, poderá desistir a qualquer momento. Não há despesas, compensações 

ou benefícios diretos pela participação que deve ser livre e voluntária. Uma via deste Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido ficará com o pesquisador e outra com o responsável 

pelo(a) participante da pesquisa. O benefício previsto para esse estudo é ampliar o 

conhecimento sobre a codependência entre os adolescentes. Em qualquer etapa da pesquisa, 

você poderá ter acesso ao responsável pelo estudo, a psicóloga Cíntia Maria Rosa Faria da 

Costa, que pode ser encontrada pelo telefone (12) 3302-0165, ou através do e-mail 

cintiarosacosta@gmail.com. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), Rua Botucatu, 572, 1º 

andar, cj. 14, São Paulo, telefone (11) 5571-1062, e-mail: cepunifesp@epm.br. 

Eu,______________________________________________ acredito ter sido suficientemente 

esclarecido (a) a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o 

mailto:cintiarosacosta@gmail.com
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estudo “Codependência em adolescentes de famílias em situação de vulnerabilidade social: 

correlações e apontamentos através de um enfoque bioecológico”. 

Eu tive oportunidade de avaliar as condições informadas sobre a pesquisa para chegar à minha 

decisão de autorizar voluntariamente a participação 

_____________________________________________ neste estudo. Ficaram claros para 

mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, suas 

possibilidades de desconforto, as garantias de confidencialidade, de esclarecimentos 

permanentes e que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante 

o mesmo, sem penalidades ou prejuízo. Ficou claro também que a participação é isenta de 

despesas. Sendo assim, ACEITO sua participação na pesquisa. 

Assinatura:_______________________________________ Data: ________________ 

Pesquisadora responsável: Eu, Cintia Maria Rosa Faria da Costa, CRP 844.12 declaro que 

obtive espontaneamente o aceite de______________________________________________ 

para a participação do adolescente sob sua responsabilidade, neste estudo. 

Assinatura:________________________________________ Data: _________________ 
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APÊNDICE B - Modelo do termo de Assentimento  

 

Termo de Assentimento para os adolescentes participantes da pesquisa 

Título do Projeto: “Codependência em adolescentes de famílias em situação de 

vulnerabilidade social: correlações e apontamentos através de um enfoque bioecológico”. 

Este estudo está sendo desenvolvido por pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo 

campus Baixada Santista (UNIFESP-BS) e tem por objetivo compreender o fenômeno da 

codependência entre adolescentes filhos de dependentes químicos de famílias em situação de 

vulnerabilidade. Caso aceite participar da pesquisa, você responderá aos seguintes 

instrumentos: 1) Questionário PPCT/Codependência, com informações pessoais, processuais, 

contextuais e temporais sobre seu cotidiano 2) Critério Brasil, para identificar sua classe 

econômica de acordo com o poder de compra da família 3) Escala Spann-Fischer de 

Codependência, que indica a presença da codependência e 4) Inventário de Autoavaliação de 

Adolescente (YSR), sobre aspectos de seu comportamento;  

O tempo para sua participação nestas atividades tem duração total prevista de 

aproximadamente uma hora e trinta minutos, subdivididos em dois encontros, que ocorrerão 

em lugar, dias e horários combinados previamente, de forma a atender suas escolhas e 

possibilidades. Toda informação coletada nessa pesquisa será confidencial e seu nome não 

será informado quando os resultados desse estudo forem publicados. O estudo não envolve 

riscos, mas caso você se sinta desconfortável durante a participação, poderá desistir a 

qualquer momento. Não há despesas, compensações ou benefícios diretos pela participação 

que deve ser livre e voluntária. Uma via deste Termo de Assentimento ficará com o 

pesquisador e outra com a participante da pesquisa. O benefício previsto para esse estudo é 

ampliar o conhecimento sobre a Codependência entre adolescentes. Em qualquer etapa da 

pesquisa, você poderá ter acesso ao responsável pelo estudo, a psicóloga Cíntia Maria Rosa 

Faria da Costa, que pode ser encontrada pelo telefone (12)3302-0165,ou através do e-mail 

cintiarosacosta@gmail.com. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), R. Botucatu,  572, 1º 

andar, cj. 14, São Paulo, telefone (11) 5571-1062, e-mail: cepunifesp@epm.br. 

Eu, _______________________________________________________________, acredito 

ter sido suficientemente esclarecido (a) a respeito das informações que li ou que foram lidas 

para mim, descrevendo o estudo “Codependência em adolescentes de famílias em situação de 

vulnerabilidade social: correlações e apontamentos através de um enfoque bioecológico”.  
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Eu tive oportunidade de avaliar as condições informadas sobre a pesquisa para chegar à minha 

decisão de participar deste estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, 

os procedimentos a serem realizados, suas possibilidades de desconforto, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a participação é 

isenta de despesas. Voluntariamente concordo em participar deste estudo e poderei retirar o 

meu assentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízo. Sendo assim, ACEITO a participação na pesquisa. 

Assinatura: _______________________________________ Data: ___________________ 

Pesquisadora responsável: Eu, Cíntia Maria Rosa Faria da Costa, CRP 844.12, declaro que 

obtive espontaneamente o assentimento de: 

____________________________________________ para participar como sujeito de 

pesquisa deste estudo. 

Assinatura: ______________________________________ Data:____________________  
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APÊNDICE C - Questionário PPCT/Co-dependência 

 

Questionário PPCT/Co-dependência 

 

Data: ____/____/________ 

 

1) Nome do (a) participante____________________________________________________ 

 

2) Raça/Cor 

Amarela  

Branca  

Indígena   

Parda  

Preta  

 

3) Trabalha? Sim (  ) Não(  )  

3.1) Condição de trabalho/ ocupação exercidos ou que exerce atualmente 

Formal  

Informal  

Desemprego  

Desocupação que não configura 

desemprego 

 

 

3.2) Trabalho exercido ou que exerce atualmente 

Empregada(o) doméstica(o) (diarista ou mensalista)  

Auxiliar de serviços gerais  

Ajudante geral  

Pedreiro (inclui servente e ajudante)  

Manicure  

Serviços prediais (pintor, jardineiro, eletricista, etc)  

Babá  

Cuidador(a) de idosos  

Catador de material reciclável  

Trabalhador(a) nos setor de serviços e comércio (vendedor, balconista, etc)  

Garçom/garçonete  

Segurança  

Cozinheiro(a)  

Mecânico  

Auxiliar de produção  

Outros(especificar)____________________________________________________________ 

 

4) Escolaridade 

4.1)___________________________________________________Cursando? Sim (  ) Não(  )  

4.2) Pretende voltar? Sim (  ) Não(  ) 

4.3) Estudou algum ano ou série mais de uma vez? Sim (  ) Não(  ) 

4.4) Se sim, quais e quantas vezes cada? __________________________________________ 
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5) Vulnerabilidades/ Riscos Sociais/ Potencialidades associados ao adolescente: 

Cumprimento de pena restritiva de 

liberdade 

  

Egresso de medida socioeducativa   

Trabalho infantil   

Gravidez indesejada   

 

6) Tem filhos? (  ) sim (  ) não  

6.1) 

Quantos?____________________________________________________________________ 

6.2) São filhos de um mesmo relacionamento? (  ) sim (  ) não 

6.3) Qual idade tinha quando teve o primeiro filho?_____anos 

6.4) Aguarda o nascimento de um filho no momento? (  ) sim  (  ) não 

 

7) Está num relacionamento afetivo atualmente? (  ) sim (  ) não 

7.1) Há quanto tempo?_________________________________________________________ 

 

8) Tem algum tipo de deficiência física (  ) sim (  ) não 

8.1) Especificação:____________________________________________________________ 

 

9) Possui algum tipo de doença psiquiátrica? (  ) sim (  ) não   

9.1) Especificação:____________________________________________________________ 

 

10) Possui algum tipo de doença crônica? (  ) sim (  ) não   

10.1) Especificação___________________________________________________________ 

 

11) Possui histórico de abuso ou dependência de drogas? (  ) sim (   ) não 

11.1) Tempo de uso: dos________ aos_________anos 

11.2) Tipo de substancia:_______________________________________________________ 

 

12) Já passou por alguma internação? (  ) sim (  ) não 

12.1) Por quanto tempo?_______________________________________________________ 

12.2) Motivo:________________________________________________________________ 

 

13) Fez ou faz algum tratamento de saúde ou cirurgia? (  ) Sim (  ) Não  

13.1) Especificação:__________________________________________________________ 

 

14) Já passou/ passa por algum tipo de atendimento psicológico/ terapêutico? (  ) sim (  ) não 

14.1) Por quanto tempo?_______________________________________________________ 

 

15) Já frequentou/ frequenta grupo de apoio? (  ) sim (  ) não  

15.1) Por quanto tempo?_______________________________________________________ 

 

16) Participa ou participou de projeto, programa ou serviço socioassistencial?  

Sim (  ) Não (   ) Quais?_______________________________________________________ 

 

17) Morou em instituição de acolhimento para crianças ou adolescentes (abrigo)?  

Sim (   ) Não (   )  

17.1) Período: dos___________ aos________anos de idade. 
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18) Sofre ou sofreu algum tipo de preconceito/ discriminação? 

18.1) Origem do preconceito____________________________________________________ 

 

19) Passa ou passou por situação de isolamento/ confinamento/ apartação? (  ) sim (  ) não 

 

20) Passa ou já passou por situação de abuso/ violência? (  )sim (   ) não 

20.1) Por parte de quem?_______________________________________________________ 

 

21) Já passou ou passa por situação de abandono? (  ) sim (   ) não 

21.1) Por parte de quem?_______________________________________________________ 

 

22) Composição familiar 

Nome Grau de 

parentesco 

Idade Escolaridade Trabalho/ocupação 

     

     

     

     

     

 

23) Possui conflitos familiares ou com alguém de seu convívio? (  )sim (  )não 

23.1) Com quem?____________________________________________________________ 

23.2) Possui apoio emocional/afetivo de familiares ou alguém de seu convívio? 

23.3) Por parte de quem?_______________________________________________________ 

 

24) Situação dos pais no momento: 

(  ) Casados/ amigados (  ) Separados (  )Divorciados  (  )Não residem juntos por outros 

motivos(a ex. trabalho, pena restritiva de liberdade. 

 

Dados relativos ao pai 

25) Tem algum tipo de deficiência física (  ) sim (  ) não 

25.1) Especificação:___________________________________________________________ 

25.2) Possui algum tipo de doença psiquiátrica? (  ) sim (  ) não   

25.3) Especificação:___________________________________________________________ 

25.4) Possui algum tipo de doença crônica? (  ) sim (  ) não   

25.5) Especificação___________________________________________________________ 

 

26) Possui histórico de abuso ou dependência de drogas? (  ) sim (   ) não 

26.1) Tempo de uso: dos________ aos_________anos 

26.2) Tipo de substancia:_______________________________________________________ 

26.3) Está em abstinência no momento (  ) sim (  ) não 

26.4) Se sim, por quanto tempo?_________________________________________________ 

 

27) Já passou por alguma internação? (  ) sim (  ) não 

27.1) Por quanto tempo?_______________________________________________________ 

27.2) Motivo:________________________________________________________________ 

 

28) Fez ou faz algum tratamento de saúde ou cirurgia? (  ) Sim (  ) Não  
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28.1) Especificação:___________________________________________________________ 

 

29) Já passou/ passa por algum tipo de atendimento psicológico/ terapêutico? 

(  ) sim (  ) não 

29.1) Por quanto tempo?_______________________________________________________ 

 

30) Já frequentou/ frequenta grupo de apoio? (  ) sim (  ) não  

30.1) Por quanto tempo?_______________________________________________________ 

 

31) Passa ou já passou por cumprimento de pena restritiva de liberdade? (  )sim (  ) não 

 

32) Tempo de convívio entre pai e filho(a)_________________________________________ 

 

Dados relativos à mãe 

33) Tem algum tipo de deficiência física (  ) sim (  ) não 

33.1) Especificação:___________________________________________________________ 

33.2) Possui algum tipo de doença psiquiátrica? (  ) sim (  ) não   

33.3) Especificação:___________________________________________________________ 

33.3) Possui algum tipo de doença crônica? (  ) sim (  ) não   

33.5) Especificação___________________________________________________________ 

 

34) Possui histórico de abuso ou dependência de drogas? (  ) sim (   ) não 

34.1) Tempo de uso: dos________ aos_________anos. 

34.2) Tipo de substancia:_______________________________________________________ 

34.3) Está em abstinência no momento (  ) sim (  ) não 

34.4) Se sim, por quanto tempo?_________________________________________________ 

 

35) Já passou por alguma internação? (  ) sim (  ) não 

35.1) Por quanto tempo?_______________________________________________________ 

35.2) Motivo:________________________________________________________________ 

 

36) Fez ou faz algum tratamento de saúde ou cirurgia? (  ) Sim (  ) Não  

36.1) Especificação:__________________________________________________________ 

 

37) Já passou/ passa por algum tipo de atendimento psicológico/ terapêutico? 

(  ) sim (  ) não  

37.1) Por quanto tempo?_______________________________________________________ 

 

38) Já frequentou/ frequenta grupo de apoio? (  ) sim (  ) não  

38.1) Por quanto tempo?_______________________________________________________ 

 

39) Passa ou já passou por cumprimento de pena restritiva de liberdade? (  )sim (  ) não 

 

40) Tempo de convívio entre mãe e filho (a) _______________________________________ 

 

41) Vulnerabilidades associadas à família/outros grupos de convívio 

Insuficiência/insegurança de rendimentos na família  

Pessoa da família (exceto pai ou mãe) ou de convívio próximo com Deficiência Física  

Pessoa da família (exceto pai ou mãe) ou de convívio próximo com Deficiência 

Mental/ Quadros Psiquiátricos 
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Pessoas da família (exceto pai/mãe) ou de convívio próximo com doença crônica  

Pessoas da família (exceto pai/mãe) ou de convívio próximo com problemas de 

abuso/dependência de drogas 

 

Habitação não adequada  

Membro familiar ou de convívio próximo (exceto pai/mãe) em cumprimento de pena 

restritiva de liberdade 

 

Trabalho infantil na família  

Criança ou adolescente da família ou de convívio próximo cumprindo medida 

socioeducativa 

 

Egresso de medida socioeducativa na família ou no grupo de convívio  

Gravidez indesejada na família ou com alguém de convívio próximo  

Rede de proteção deficitária e/ou falta de acesso a serviços  

Analfabetismo na família ou grupo de convívio  

Evasão/abandono escolar na família ou por parte de alguém de seu convívio  

Conflitos na família ou em grupos de convívio  

Preconceito / discriminação na família ou relacionado a alguém de seu convívio  

Abandono na família ou relacionado a alguém de seu convívio  

Apartação/confinamento/ 

isolamento na família ou relacionado a alguém que convive 

 

Violência/abuso na família ou relacionado a alguém de seu convívio  

 

42) Descreva seus aspectos pessoais: 

42.1) Temperamento: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

42.2) Objetivos, sonhos, metas: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

42.3) A maneira como se vê e é visto (considerando aspectos como aparência, o fato de ser 

mulher ou homem) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

43) Descreva você em suas relações: 

43.1) Familiares, de amizades: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

43.2) Relações com os vários grupos dos quais faz parte (escola, igreja, trabalho, lazer) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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44) Como você percebe a influência dos vários ambientes sobre você? 

44.1) Influência da família, de  amigos 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

44.2) Influência da escola, igreja, outros grupos 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

44.3) Influência dos ambientes indiretos como a exemplo, trabalho dos pais 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

44.4) Crenças e ideologias que o cercam 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

45) Descreva se houver, algum evento marcante na sua vida, na vida de sua  família ou em 

seu contexto ( escola, bairro, cidade, país) que tenha tido  efeito sobre você ( a perda  ou o 

nascimento de alguém, uma situação de mudança, etc). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO A - Critério de Classificação Econômica Brasil 

  

Critério de Classificação Econômica Brasil

 

 

SISTEMA DE PONTOS 

Posse de itens 

Quantidade de Itens 

 0 1 2 3 4 ou 

+ Televisão em cores 0 1 2 3 4 

Rádio 0 1 2 3 4 

Banheiro 0 4 5 6 7 

Automóvel 0 4 7 9 9 
 

Máquina de lavar 0 2 2 2 2 

Videocassete e/ou DVD 0 2 2 2 2 

Geladeira 0 4 4 4 4 

Empregada Mensalista 0 3 0 4 4 

Freezer (aparelho independente ou parte da geladeira duplex) 0 2 2 2 2 

 

Grau de Instrução do chefe de família 

Nomenclatura Antiga Nomenclatura Atual  

Analfabeto/ Primário incompleto Analfabeto/ Fundamental 1 Incompleto 0 

Primário completo/ Ginasial incompleto Fundamental 1 Completo / Fundamental 2 

Incompleto 

1 

Ginasial completo/ Colegial incompleto Fundamental 2 Completo/ Médio Incompleto 2 

Colegial completo/ Superior incompleto Médio Completo/ Superior Incompleto 4 

Superior Completo Superior Completo 8 
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CORTES DO CRITÉRIO BRASIL 

Classe Pontos 

A1 42 - 46 

A2 35 - 41 

B1 29 - 34 

B2 23 - 28 

             C1                                      18 - 22 

     C2                

C2E 

              14 - 17 

            D                 

D 

            8 - 13 

      E                    

E 

          0 - 7 
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ANEXO B - Escala Spann-Fischer de Co-dependência 
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ANEXO C - Youth Self-Report  

 



97 
 

 



98 
 

 



99 
 

 

 

 

  



100 
 

ANEXO D - Escala Egna Minnen Betraffande Uppfostran 

 

Estamos realizando uma pesquisa sobre lembranças de práticas de criação usada pelos pais e gostaríamos de 

contar com sua participação. Antes de responder ao questionário sobre questões específicas relacionadas ao 

tema da pesquisa, solicitamos a você que responda a algumas questões preliminares. 

  

Data: ...........................  Idade em anos:...............   Sexo: (   ) masculino       (   ) feminino        

Estado Civil:..............................           Profissão:................................... 

Escolaridade: 

Ensino Fundamental  (   ) completo     (    ) incompleto 

Ensino Médio            (   ) completo     (    ) incompleto 

Ensino Superior         (   ) completo     (    ) incompleto 

Pós-Graduação:     especialização (   )  mestrado (   )  doutorado  (   ) 

 

(    ) Meu pai ainda vive. 

(     ) Meu pai morreu quando eu tinha .......... anos. 

 

(     ) Minha mãe ainda vive. 

(     ) Minha mãe morreu quando eu tinha .......... anos. 

 

(     ) Eu fui criado(a) pelo meu pai e pela minha mãe até a idade de  ..........  anos. 

 

(     ) Meus pais se separaram quando eu tinha ..........  anos. 

 

(     ) Eu fui criado(a) desde a idade de .............................. anos por................................... 

 

(     ) Eu tenho .......... irmãos.           Sou o(a) ................................ na seqüência dos irmãos. 

 

INSTRUÇÕES: Em seguida serão colocadas algumas questões relativas à sua infância e adolescência. É 

importante lembrar-se dos comportamentos dos seus pais em relação a si, tal como os recorda, até a idade de 

16 anos. Mesmo que as vezes seja difícil relembrar como é que os nossos pais se comportavam em relação a 

nós quando éramos crianças e adolescentes, cada um de nós tem certas memórias dos princípios por eles 

utilizados na nossa educação. 

 

Leia cada questão cuidadosamente e considere qual a resposta que melhor se aplica ao seu caso.  

Diferencie seu pai de sua mãe. Caso ambos se comportaram da mesma maneira, assinale a mesma a 

alternativa para os dois. A seguir você encontrará exemplos de como responder o questionário. 

Exemplo 1  Não, nunca Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do 

tempo 

Seus pais lhe deram puxões 

de orelha?     

Pai X    

Mãe  X   

 

Exemplo 2  Não, nunca Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do 

tempo 

Seus pais foram bons pra 

você?     

Pai    X 

Mãe    X 

Pelo primeiro exemplo, verifica-se que o pai nunca deu puxões de orelha, enquanto a mãe deu puxões de 

orelha ocasionais. O segundo exemplo mostra que tanto o pai como a mãe foram freqüentemente bons para 

o(a) o(a) filho(a).  
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Observe por favor que só é possível dar uma resposta para cada pergunta relativa a cada um dos pais.  

 

Por favor, não deixe de responder nenhuma pergunta. 

 

Questão 1  
Não, nunca 

Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Os meus pais eram severos 

ou zangavam-se comigo sem 

me explicar o porquê. 

Pai     

Mãe     

 

Questão 2  
Não, nunca 

Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Os meus pais elogiavam-me.     Pai     

Mãe     

 

Questão 3  
Não, nunca 

Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Eu desejava que os meus 

pais se preocupassem menos 

com o que eu fazia.    

Pai     

Mãe     

 

Questão 4  
Não, nunca 

Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Os meus pais deram-me 

mais castigos físicos do que 

eu merecia.     

Pai     

Mãe     

 

Questão 5  
Não, nunca 

Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Quando eu chegava em casa 

tinha que contar tudo o que 

tinha feito.     

Pai     

Mãe     

 

Questão 6  
Não, nunca 

Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Os meus pais contribuíram 

para que a adolescência 

fosse uma época de 

aprendizagens importantes 

na minha vida.      

Pai     

Mãe     

 

Questão 7  
Não, nunca 

Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Os meus pais criticavam-me 

na frente dos outros.     

Pai     

Mãe     

 

Questão 8  
Não, nunca 

Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Os meus pais proibiram-me 

de fazer coisas que as outras 

crianças eram permitidas por 

terem medo que acontecesse 

algo comigo.      

Pai     

Mãe     
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Questão 9  
Não, nunca 

Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Os meus pais incentivavam-

me a ser melhor em tudo que 

eu fazia.     

Pai     

Mãe     

 

Questão 10 

 

 
Não, nunca 

Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Os meus pais, através de seu 

comportamento (parecendo 

tristes, por exemplo), 

faziam-me sentir culpado 

por ter me comportado mal. 

Pai     

Mãe     

 

Questão 11  
Não, nunca 

Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Eu penso que a ansiedade 

dos meus pais de que 

alguma coisa pudesse me 

acontecer era exagerada. 

Pai     

Mãe     

 

Questão 12  
Não, nunca 

Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Se as coisas dessem errado 

comigo, eu sentia que os 

meus pais tentavam me 

confortar e encorajar 

Pai     

Mãe     

 

Questão 13  
Não, nunca 

Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Eu era tratado como a 

“ovelha negra” ou o “bode 

expiatório” da família. 

Pai     

Mãe     

 

Questão 14  
Não, nunca 

Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Os meus pais mostravam 

com gestos e palavras que 

gostavam de mim. 

Pai     

Mãe     

 

Questão 15  
Não, nunca 

Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Eu sentia que os meus pais 

gostavam mais do(s) meu(s) 

irmão(s) e/ou irmã(s) do que 

de mim. 

Pai     

Mãe     

 

Questão 16  
Não, nunca 

Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Os meus pais faziam-me 

sentir vergonha de mim 

mesmo.                           

Pai     

Mãe     
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Questão 17  
Não, nunca 

Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Os meus pais não se 

preocupavam muito com as 

minhas saídas.                      

Pai     

Mãe     

 

Questão 18  
Não, nunca 

Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Eu sentia que os meus pais 

interferiam em tudo aquilo 

que eu fazia. 

Pai     

Mãe     

 

Questão 19  
Não, nunca 

Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Eu sentia que havia ternura 

entre mim e os meus pais.                          

Pai     

Mãe     

 

Questão 20  
Não, nunca 

Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Os meus pais estipulavam 

limites sobre o que era e 

sobre o que não era 

permitido eu fazer e eles 

seguiam rigorosamente esses 

limites. 

Pai     

Mãe     

 

Questão 21  
Não, nunca 

Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Os meus pais castigavam-

me mesmo por pequenos 

erros.                         

Pai     

Mãe     

 

Questão 22  
Não, nunca 

Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Os meus pais é que 

decidiam sobre como eu 

devia me vestir ou parecer.            

Pai     

Mãe     

 

Questão 23  
Não, nunca 

Sim, 

ocasionalmente 

Sim, 

frequentemente 

Sim, a maior 

parte do tempo 

Eu sentia que os meus pais 

ficavam orgulhosos quando 

eu era bem sucedido(a) em 

qualquer coisa na qual eu 

havia me empenhado. 

Pai     

Mãe     

 

 

Obrigado pela disponibilidade em colaborar conosco nessa pesquisa. 

 


