
Alessandro N. Halabi 

Mecanismos de Defesa da Adicção 

A adicção é uma doença que se instala através de mecanismos de defesa 

psíquica, associados frequentemente a comportamentos antissociais e 

prejudiciais a saúde do dependente químico e a sociedade que o rodeia. Estes 

mecanismos utilizados pelo adicto são feitos para proteger seu uso de drogas. 

Neste ponto, a sociedade confronta o estilo de vida adotado pelo dependente 

químico, oferecendo-o as opções de ser excluído ou de recuperação. Os 

grupos sociais isolam o adicto, que perde trabalho, casamento, escola, família 

e em certos casos a liberdade. Quanto maior for o “fundo do poço”, mais 

métodos o terapeuta possui para realizar a recuperação do paciente, que não 

será fácil, haja vista que os mecanismos utilizados mantiveram até hoje o 

adicto vivo. 

Os mecanismos básicos utilizados e características do adicto 

são: 

1- Negação:  Se baseia em negar os fatos acontecidos à base de 

inverdades que acabam se confundindo e na maioria das vezes havendo 

uma contradição. O paciente nega que tem uma doença. Ex: “Eu paro 

quando eu quiser!”; “Não sou como os outros”. 

2- Manipulação: O adicto utiliza um apelo emocional antes da reflexão. 

Utiliza como meios a dor, medo, esperança de melhora, discurso 

infantilizado e outros para atingir seu objetivo, que por muitas das vezes, 

tem sucesso com familiares, amigos e até profissionais da saúde. Ex: Eu 

prometo que esta foi a ultima vez, só preciso de dinheiro para pagar 

minha dívida. 

3- Racionalização: Atribuição de motivos lógicos ou socialmente 

desejáveis para o que fazemos de modo a parecer que agimos de forma 

lógica. O adicto da desculpas, utiliza mecanismos para proteger o uso 

de drogas e crê fortemente em seu discurso. Ex: “Não tem como ir a 

uma festa sem beber, a sociedade exige isso de você!”. 

4- Projeção: O adicto utiliza atributos pessoais de um determinado 

individuo para justificar o uso de drogas. Projeta sua adicção como culpa 

de outra pessoa. Ex: “Eu bebo, porque minha mulher me deixou!”; “ Eu 

uso drogas porque meu pai me largou!”. 

5- Grandiosidade:  O paciente é orgulhoso e tem mania de achar que 

sabe o que está fazendo. Ex: “Meta-se com a sua vida!”. 

6- Ambivalência: Paciente apresenta dois sentimentos ou valores  de 

ideias que se opõem mutuamente. 

 



Maneiras utilizadas pelos terapeutas para combater os 

mecanismos de defesa: 

NEGAÇÃO: 

 Aceitação: Aceitar não significa concordar, e sim ouvir atentamente o 

que o outro tem a dizer. A aceitação começa pela escuta do conselheiro, 

pela compreensão dos motivos do paciente, pela sua fala que é 

acolhedora. Por muitas vezes o paciente ouviu das pessoas próximas 

discursos moralizadores. O terapeuta não precisa ser um a mais, e sim 

deve ser assertiva buscando a rendição. 

 Rendição: A rendição do paciente se deve ao ato de não “lutar” mais, 

achando que é capaz de utilizar a droga “só mais uma vez”. Este deve 

aceitar sua impotência perante a droga. Sendo assim, estará pronto para 

seu Primeiro Passo. 

 Admissão: É a rendição posta em prática. O primeiro passo começa 

com “Admitimos que éramos impotentes perante...”. O sujeito deve 

admitir ser um adicto, que tem uma doença progressiva, incurável e fatal. 

Aceitando-se isto, o paciente não lutar contra a realidade e sim fazer 

desta um caminho de vida melhor que o da atualidade. 

 

 

MANIPULAÇÃO:  O terapeuta trabalha o conceito de Honestidade com o 

dependente químico. A honestidade não se da apenas em não ” roubar e 

mentir” e sim em ser honesto consigo mesmo, com a descoberta e 

redescoberta dos seus valores humanos através do aprendizado da 

assertividade, que pode ser definida como a arte de “dizer sim quando quer 

dizer sim e não quando quer dizer não”. 

RACIONALIZAÇÃO: O tratamento para que o paciente reencontre os seus 

sentimentos são : 

 Grupo de Sentimentos: Grupo terapêutico que visa cada sujeito colocar 

seu sentimento predominante em pauta e falar de si, buscando explorar o 

sentimento em questão e as situações que o levam a se sentir daquela 

determinada maneira. 

 Diário de Sentimentos: Exercício diário e solitário no qual o sujeito 

inventaria seu dia, procurando não só narrar os fatos, mas registrar os 

sentimentos ligados a cada momento ou ocorrência. É possível ler seu 

Diário de Sentimentos em grupo ou discutir individualmente com  o 

Terapeuta. 

 Grupo de Tarefas: São exercícios baseados nos princípios dos 12 

passos. Em muitas delas, o paciente é convidado a descrever 

minuciosamente suas experiências no uso de drogas, a confronta-las 



com sentimentos que o levaram ao uso e a identificar seus sentimentos 

no momento em que está escrevendo a tarefa. 

PROJEÇÃO:  Há duas formas mais comuns de projeção: 

 Culpar o outro pelo uso: Ter sempre uma “desculpa” para usar a droga 

com base em situações externas ( falecimento de familiar, dificuldades de 

relacionamento,...). 

 Expectativa nas atitudes do outro: Vincular a abstinência a uma 

mudança de comportamento ou atitude do outro ( só vai ao AA se a 

esposa for junto) espera o reconhecimento familiar e o retorno imediato 

da confiança e espera que o “mundo todo” entre em recuperação. 

É trabalho do terapeuta ajudar o paciente a perceber que a recuperação dele é 

responsabilidade dele e que se ele se modificar é até possível ver o mundo 

mudar, mas o movimento precisa partir do paciente e não dos demais. 

Estes mecanismos, o tempo todo buscam estabelecer ALIANÇAS, que são 

apoios, autorizações ou mesmo validações para seu comportamento adictivo.  

Há uma necessidade ao mundo do adicto impor sua verdade e por essa 

imposição obter aceitação para seu modo de vida. Muitas vezes durante o 

tratamento, especialmente em grupo, o Terapeuta precisa ficar atento com 

alianças adoecidas que os pacientes podem fazer entre si, aprovando, 

autorizando e protegendo mutuamente comportamentos inadequados e 

incompatíveis com a recuperação. 

Alessandro N. Halabi 

 

 

 

 

 


