
O movimento Freemind nasceu da conscientização de um cidadão comum, um empresário 
paulista que levava uma vida confortável em relação a sua responsabilidade social. Afinal,  ele 
contribuía, de alguma forma,  com diversas entidades de fundo social. Este homem nunca 
tinha sido afetado de forma direta pela dependência química. Tinha consciência de que a 
situação era grave, mas nunca imaginou o quanto. Por inexperiência no assunto, desconhecia 
a importância de uma ação social diferenciada e consciente.
Mesmo assim,  levou esta inquietude para seu círculo de convivência, procurou reunir pessoas 
e conseguiu sensibilizá-las com seu discurso emocionado.
O primeiro passo foi assumir sua ignorância técnica no assunto. Procurou saber mais sobre 
trabalhos já desenvolvidos para combater esta doença, sempre com foco no auxílio àqueles 
que estão vivendo em um submundo desumano e sem esperança. Ficou encantado com a luta 
de tantos heróis anônimos, que dedicam suas vidas, das mais variadas formas, a esta guerra 
diária e muitas vezes frustrante. Aprendeu a respeitar estas pessoas, físicas e jurídicas, que 
tanto fazem pelo próximo. Aprendeu ainda que, infelizmente, estes maravilhosos trabalhos, 
ainda são insuficientes para tamanha demanda social.
Durante esta trajetória, chegou à pessoa que há mais de 40 anos é o anjo protetor de milhares 
de dependentes químicos no Brasil e no mundo: Pe. Haroldo Hahm. Um sacerdote Jesuíta, que 
dedica sua vida à promoção da dignidade humana e que, segundo relata, encontra no câncer 
social da dependência química um de seus maiores desafios. Foi Pe.Haroldo quem apresentou 
a este cidadão todos os trabalhos de combate à drogadição que existem,  muitos deles ideali-
zados e criados com a ajuda dele próprio.
Mas o passo fundamental para a concretização do movimento Freemind, foi a realização de 
um Congresso, menos de um ano após o início deste sonho e desta longa guerra contra a 
dependência. O objetivo era o encontro entre irmãos de luta, que utilizam na sua batalha 
diária armas diferentes. Foi a primeira vez, que estas pessoas puderam se encontrar, trocar 
informações e  conhecimentos. O resultado foi assustador: reuniu em torno de mil e setecen-
tas  pessoas especializadas no tema. 
Foi um grande primeiro encontro entre pessoas que não tinham a oportunidade de se 
conhecer. E sabemos que os enormes desafios da causa não promovem esta tão necessária 
integração. Tanto é que um segundo Congresso já está marcado para acontecer em abril de 
2014. Esta preciosa troca de conhecimentos e experiências trouxe à tona muitas verdades e 
deixou claro que muita coisa valorosa têm sido feita há muito tempo 
Mas a pergunta que ficou no coração foi:

Apresentação

Mas a pergunta que ficou no coração foi:
“Então porque os índices de drogas em nossa sociedade vêm aumentando nos últimos 
anos?” 
Não é uma resposta fácil, mas ficamos com a certeza de que as  ações  devem  ser conjuntas 
e envolver  toda a sociedade.
Foi a partir daí que o Freemind Espírito de Unidade realmente tomou forma e criou sua 
missão: “Despertar na sociedade a necessidade de conhecer os problemas das drogas e 
motivá-la a se envolver de forma direta na sua resolução, com o objetivo de diminuir os 
índices de uso e abuso de drogas licitas e ilícitas no Brasil.”

O Freemind transformou-se em mobilização para   uma política não governamental de 
combate as drogas, que envolva toda a sociedade em seus três setores: o  Poder Publico, a 
iniciativa privada e as ONGs e organizações afins.
Deste desejo, nasceu o  projeto  intitulado  Virada da Prevenção. Um projeto que tem 
reunido diversas ações de organizações que atuam na causa que estão sendo aplicadas na 
cidade de Atibaia, de forma piloto,  num período pré determinado. O objetivo será propor-
cionar à sociedade como um todo uma conscientização  sobre o grande desafio de depend-
ência química  nos  níveis biopsicossocial e espiritual. 

freemind
Espírito de Unidade
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Atividades

1)   Pesquisa inicial sobre a consciência da população a respeito da realidade da dependência 
química. 
Organização Responsável – UNIAD – Dr. Ronaldo Laranjeira

2)   Ações  de Sensibilização que estão sendo realizadas em um final de semana ( sábado e 
domingo) datas  pré definidas

a.   Público –  Crianças do Ensino Fundamental I e II ciclos  
Responsáveis: Equipe de pediatria da USP – Dr. Lotuffo

b.   Público –  Adolescentes ou jovens do Ensino Médio  
Responsáveis: Forte sem Violência - Fazenda da Esperança

c.   Público –  Professores 
Responsáveis:  Academia da Inteligência – Dr. Augusto Cury

d.   Público –  Pais
Responsáveis:  Equipe Amor Exigente

e.   Público –  Juventude
Responsáveis: Balada do Bem – Aliança da Misericórdia

f.   Público –  Entidades do Segundo Setor – Empresariado
Responsável: Dr. Ronaldo Laranjeira

g.   Público –  Faculdade e Universitários
Responsável: Dr. João Paulo Lotuffo

Virada da Prevenção
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3)   Ações entre os intervalos das Ações de Sensibilização

a.   Ensino Fundamental I :
•  Teatro e Musical Freemind – Felicidade Inteligente.
•  Apresentações do Dr. Barthô e suas histórias de tabagismo e álcool – Equipe Dr. Lotuffo – 
Pediatra da USP.
b.   Ensino Fundamental II  e Ensino Médio: 
•  ONG www.makanudos.org  – trabalho em jovens para consciência futura. 
•  Show Urbanos - Iguais falando pra iguais – apresentações de histórias reais em formato de 
programa de TV. 
c.  Universitários – Serão  feitos 06 ( seis ) concursos relacionados ao tema Drogas em 
formato de:
•  Redação;
•  Campanhas publicitárias;
•  Curta metragem;
•  Fotos;
•  Reportagem;
•  Teatro.
d.   Pais, Professores, Educadores e líderes em empresas e entidades de classe:
•  Semanalmente temos num dia, local e horário fixo, onde são ministradas 
palestras de capacitação para formação de indivíduos multiplicadores de prevenção, os  
“ANJOS DA PREVENÇÃO”. 



Este é o manual dos ANJOS DA PREVENÇÃO, que foi  elaborado com o objetivo de  proporcio-
nar aos seus leitores um maior conhecimento deste universo da dependência química e princi-
palmente proporcionar um embasamento amplo, sobre as causas, os efeitos e as possibili-
dades de prevenção individual e social.

A missão  dos  ANJOS DA PREVENÇÃO é  proporcionar condições para que pessoas comuns 
sejam sensibilizadas com os desafios da dependência química. E mais do que isso, capacitá-las 
sobre o tema para que possam multiplicar a informação, transformando-se em um de nós.
 
Os Anjos da Prevençao deverão ser capazes de:
•  Trabalhar  sua própria proteção contras as  “contaminações”  das dependências químicas e 
outras como:  dependência afetiva, dependência do consumismo, etc.
•   Poderão cuidar de  sua  própria “vacinação” diária,  para serem cada vez mais imunes.
•   Conhecer  “ferramentas”, que os permitirão  atuar na prevenção e na ajuda da recuperação   
de qualquer indivíduo,  a partir de seu  circulo de convivência.

Terão a oportunidade de: 
•   Entender  o universo da dependência, adquirindo conhecimentos sobre como as drogas 
agem no organismo e nas emoções;
•   Entender e buscar uma vida verdadeiramente sóbria;
•   Proteger as próprias emoções, construindo um fluxo interno positivo e  construtivo;
•   Gerir seu potencial para crescimento pessoal e da sociedade;
•   Ter uma vida consciente, focado em suas escolhas como fator principal de seus resultados;
•   Entender  a inteligência inter e intra pessoal.
Ser um Anjo da Prevenção é ser capaz de enxergar além desta “cultura de prazer imediato” 
que nossa sociedade prega hoje, como uma possível forma de liberdade. É ser capaz de se 
“vacinar” diariamente e proporcionar a multiplicação desta “vacina” por onde passar para 
todas as pessoas com as quais conviver.

Como isto é possível? Quem pode responder? 
Só outro anjo e  que já faz isto há muitos anos.
Seu nome? 
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Dizem por ai que foi ele quem sempre orientou o grande Padre Haroldo J. Hahm,  para que 
fizesse todas as maravilhosas obras que realizou até hoje. Dizem ainda que ele é a  “vozinha” 
que fala com o padre toda manhã, quando às  cinco horas,   o padre   desperta para fazer sua 
Yoga Cristã e para se preparar para um dia  cheio de muito trabalho.
Muitos que conhecem o Pe. Haroldo se perguntam: Como pode um senhor de 94 anos ser 
tão ativo, tão lúcido e ter tanto amor por seus semelhantes? 
O Anjo Haroldinho responde  que é por causa  do tripé  da sobriedade em que vive o  amado 
padre. Disse que em Autoconhecimento, Disciplina e Espiritualidade o Padre Haroldo é mais 
que campeão. E que qualquer pessoa que queira se prevenir de todos os sofrimentos  causa-
dos pela  dependência, seja ela química ou não, deve aprender sobre este tripé.
O Pe Haroldo, generoso como é,  pediu que o Anjo Haroldinho respondesse as perguntas da 
equipe idealizadora dos Anjos da Prevenção,  para  que pudéssemos aprender a sermos o 
que devemos ser e livres para escolhermos a verdadeira felicidade.

ANJO 
HAROLDINHO.



Olá pessoal!
nós somos a Equipe 
Anjos da Prevenção

Oi!!
olha eu aqui de novo!

vamos ao nosso 
papo?
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Então vamos começar a 
aprender? Se as drogas são  
tão destruidoras,  por que as 
pessoas entram nesta grande  
roubada?

As motivações podem ser diversas,  mas 
sempre tem uma origem muito parecida.  
Vejam os resultados desta pesquisa feita 
com 500 famílias que participam do Amor 
Exigente: Mais de 90% dos envolvidos com 
drogas, iniciam o consumo por motivos de 
fundo emocional. Porém depois que se 
instala a dependência, o ciclo fica muito 
complicado e aí a pessoa dificilmente 
consegue sair deste sofrimento  sem ajuda.
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Anjo Haroldinho, primeiro 
queremos agradecer por nos 
ajudar neste grande desafio de 
capacitar a todos que querem 
ser um Anjo da Prevenção.

A alegria é toda minha! Na realidade; 
minha função é verdadeiramente esta, 
levar cada vez mais a humanidade para o 
caminho do bem,  para que possam 
encontrar a verdadeira felicidade. E, 
vivendo seu livre arbítrio para construir 
um mundo muito melhor. Então,  
quando meu grande amigo Pe. Haroldo 
me pediu que ajudasse, na verdade  ele 
me fez um grande favor.

Figura 1 – Modelo Marilda Sene –   Fonte: Pesquisa UNIAD – Perfil Sócio-Demografico de familiares de dependentes 
quimicos em grupo de ajuda, na cidade de São Paulo.
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Motivos para consumo de drogas

Más companhias

Baixo Auto-estima

Para se enturmar

Para desinibir

Ausência do pai

Revolta

Outros na familia usam

Fator Genético

Ausencia do mãe

Recebeu pouca atenção

Depressão/desilusão

Não sabe



O que quer dizer 
com “são de fundo 
emocional”?

As emoções são muito importantes para os seres humanos.  São elas que 
direcionam os comportamentos e os resultados que as pessoas têm em sua vida.  
Vamos falar um pouco  nos motivos  para o consumo de drogas que foram 
citados no gráfico: 

•  Más companhias – Em questão  emocional um jovem com valores positivos, 
bem definidos,  fundamentados em virtudes como:  domínio próprio, alegria, 
mansidão, paciência, fidelidade etc. Dificilmente se deixaria influenciar por más 
companhias. Ele, pelo contrário, seria uma influência positiva e teria força para 
não se deixar levar por maus conselhos. 

•  Baixa autoestima – Uma autoestima saudável é  um dos bens mais preciosos 
que os pais podem  proporcionar aos seus filhos. Todas as pessoas que tem 
influência na educação de uma criança deveriam  ter muito cuidado com a 
formação da autoestima delas.  Pois aprender a se amar, desde a mais tenra 
infância,  é imprescindível para felicidade do ser humano.

•  Para se enturmar – A necessidade de ser aceito está muito ligado a autoes-
tima, a criança ou o adolescente precisam sentir-se parte de um grupo e o 
primeiro grupo onde que ela tem que se encontrar como ser humano amado, 
cuidado, respeitado é sua própria  família. Se assim for, dificilmente eles pagarão-
qualquer preço para serem aceitos em grupos que,  num primeiro momento 
possam acolhê-las  e fazê-las sentir-se parte de algo, mas que,  com certeza, na 
hora em que elas mais precisarem,  não vão lhes dar o apoio necessário.

•  Para se desinibir – Como sinônimo de desinibir podemos citar: desembaraçar, 
desbloquear, animar, encorajar. As pessoas não conseguem mais se divertir sem 
se “encorajar” com drogas - substâncias psicoativas (SPAs). Buscam nelas uma 
confiança que deveriam ter aprendido a construir em seu dia a dia. Deveriam 
entender os  verdadeiros valores que compõem a vida humana, não mascarando 
suas emoções, buscando se desinibir de uma forma natural não perdendo a 
noção da realidade.

•  Ausência do pai – A presença da figura paterna é imprescindível para a saúde 
emocional de todas as crianças e jovens. O ideal é que nenhuma criança fosse 
privada de um pai.  Porém,  é possível as pessoas responsáveis pela educação 
destas crianças e jovens ajudá-las a superar esta ausência. O mais importante é 
que elas entendam que não são responsáveis por esta ausência; que possam 
trabalhar o perdão,  independente das realidades envolvidas. Que elas possam   
escrever uma história de realizações e sucesso,  mesmo sem esta presença tão 
importante. Toda  criança e jovem que encontra uma fonte de amor verdadeiro e 
de perdão,  pode vencer todas as possíveis ausências em sua vida.

•  Revolta – A revolta está ligada à não compreensão da vida e à uma percepção 
de insatisfação com tudo à sua volta. O ser humano que não compreende suas 
limitações e as limitações dos outros normalmente vive revoltado. Uma emoção 
inteligente ensina que as atitudes podem mudar os resultados. Agora, se não há 
mudanças nas atitudes, os resultados continuarão os mesmos e com eles a 
revolta, que não traz nada de positivo.

•  Outros na família usam – A família é o berço da dignidade humana. Uma 
família saudável cuidará para que seus maus hábitos não sejam perpetuados em 
seus descendentes.

•  Fator Genético – Muito ligado ao motivo anterior, mas, na realidade, a 
dependência  instala-se primeiro pela motivação emocional e depois, caso haja 
esta questão genética, o desafio da manutenção da sobriedade fica mais Compli-
cado.

•  Ausência da mãe – A presença da figura materna, assim com a paterna, 
explicada acima,  é imprescindível para a saúde emocional de todas as crianças e 
jovens. Mas a idéia da ausência do pai ou da mãe são muito parecidas; a paterni-
dade e maternidade são  a base de uma formação saudável do ser humano e por 
isso é tão importante cuidarmos das famílias e ensinarmos  os jovens a responsa-
bilidade imensa que é formar um clã. Vou repetir o que falei da ausência do pai: 
o ideal é que nenhuma criança fosse privada de uma mãe.  Porém,  é possível 
que as pessoas responsáveis pela educação destas crianças e jovens possam 
ajudá-las a superar esta ausência. O mais importante é que elas entendam que 
não são responsáveis por esta falta; que possam trabalhar o perdão  independ-
ente das realidades envolvidas. Que elas possa escrever uma história de 
realizações e sucesso mesmo sem esta presença tão importante. Toda a criança e 
jovem que encontra uma fonte de amor verdadeiro e de perdão podem vencer 
todas as possíveis ausências em sua vida. 

•  Recebeu pouca atenção – A carência de atenção nos dias de hoje é impression-
ante. As pessoas se vêem,  mas não se enxergam. Existem milhares de pais que 
se matam todos os dias; matam-se literalmente, devagarzinho. Dia a dia  se 
enterram  nos compromissos profissionais e, por fim,  não sobra tempo para a 
família, para o lazer ou para cuidar da saúde. Quando acordam depois de 20, 30 
anos, veem que não valeu à pena. Se tiverem muita sorte só terão perdido a 
saúde. Mas o que tem acontecido é diferente. Percebem que perderam a 
oportunidade de ser presença ativa na vida da família, dos filhos. Percebem tarde  
demais que existe algo muito mais importante que todas as coisas materiais  que 
esta sua vida de trabalho lhes proporcionou. Que a ausência de sua compreen-
são, seus “puxões de orelhas”, de sua presença, fez toda a diferença para que 
tudo desse errado.
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•  Depressão / Desilusão -  A depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a 
humanidade ao longo de sua história. No sentido patológico há presença de tristeza, 
pessimismo e baixa autoestima que aparecem com freqüência e podem combinar-se 
entre si. Há uma série de evidências que mostram alterações químicas no cérebro do 
indivíduo deprimido, principalmente com relação aos neurotransmissores 
(serotonina, noradrenalina e, em menor proporção, dopamina),substâncias que 
transmitem impulsos nervosos entre as células. A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) estima que até 2030 a depressão será a doença mais comum do mundo, 
afetando mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde, incluindo câncer e 
doenças cardíacas.  Dentro desta realidade, o consumo de drogas pode ser o início da 
depressão ou uma conseqüência dela.  No final,  transforma-se em um círculo vicioso 
sem saber o que vem primeiro. A única certeza que se tem é de um futuro sombrio.
Fica evidenciada a importância do ser humano, desde a infância, aprender a trabalhar 
suas emoções, desenvolver seu autoconhecimento e valores saudáveis que os levem a 
cultivar virtudes como: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, 
mansidão e autodomínio.

Vulnerabilidade emocional da  Dependência  Química

Comportamentos e hábitos 
nocivos que levam ao uso e 

abuso de drogas lícitas e ilícitas
Dependência Química

Valores Inadequados
Virtudes Enfraquecidas
Vazio Existencial

Baixa Auto Estima

Necessidade de  
ser aceito para 

se enturmar

Más Companhias
 Influências 

negativas

Para  desinibir
Vencer a timidez

Emoções 
Adoecidas

Nossa! Quer dizer que nossas 
emoções são responsáveis por 
todos os resultados em nossa 
vida?

De certa forma sim, mas é importante entender que  é 
a forma como “trabalhamos” estas emoções que define 
tudo. Quanto mais as pessoas entenderem suas 
emoções e as origens destas emoções,  terão maior 
facilidade para processá-las. Terão mais condições de 
fazerem escolhas inteligentes para sua vida e, assim, 
alcançar seus objetivos. As pessoas que se enveredaram 
pelo caminho da dependência química,  deixaram-se 
levar por suas emoções, não conseguiram direcionar 
suas escolhas e  não usaram  sua liberdade para buscar 
um caminho de realização. Importante saber também 
que, todas as pessoas, independente de sua idade, 
escolaridade ou realidade social podem ser atingidas.

• Todos os níveis culturais
• Todas as idades
• Toda a sociedade

Comportamento
Desregrado

Dependência
Química

Quem pode 
ser atingido?
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Por favor, fale 
mais sobre isso

Certo, mas é importante primeiro entender porque e como as drogas 
agem. O cérebro humano é a principal parte do SNC ( Sistema 
Nervoso Central),  que tem como função o  comando, controle e 
manutenção dos demais sistemas fisiológicos, mantendo um 
equilíbrio entre o meio externo e o meio interno (homeostase). As 
funções do organismo são controladas por determinadas regiões do 
cérebro e uma mesma região cerebral pode estar envolvida no 
controle de mais de uma função no organismo. Os neurônios 
são células que veiculam as informações  entre cérebro e as outras  
partes do organismo. A comunicação entre dois neurônios ocorre via 
sinais químicos por meio dos neurotransmissores, e é justamente 
nesta função cerebral que as drogas atuam. Elas simulam substân-
cias químicas naturais do organismo.  Os neurotransmissores 
resultantes das drogas podem imitar,  impedir e ainda potencializar a 
ação dos neurotransmissores naturais, aos quais se assemelham. 
Esta disfunção pode ficar muito cara para o cérebro e até mesmo 
impedir os neurotransmissores naturais de atuarem definitivamente.

Vulnerabilidade 
Emocional

Experimenta e depois  
quer repetir o uso para 
alcançar o “bem estar 

que procura”

Não ficara satisfeito com 
a mesma dose, desejará 

experimentar outros drogas  
ou mesmo experimentá-las 

misturadas 

Dependência
Fisiológica

Dependência
Psicológica

Inicio

Acaba
o efeito

Sede da droga
Pode ter alucinações e 
pode causar crimes ou 
acidentes. A única coisa 
que importa é a droga.

Mesmo querendo parar 
de consumir drogas, o 

organismo continuará a exigir

As drogas agem 
então em todo o 
cérebro?Agem principalmente no Sistema Límbico (área cerebral 

relacionada ao comportamental emocional). Nesta área 
encontra-se uma região relacionada  à sensação de 
prazer, chamada Circuito de Recompensa Cerebral. A 
função natural do circuito de recompensa é dar às 
pessoas uma razão ou uma recompensa como um prazer 
intenso para realizar varias atividades, tais como: 
alimentação, atividade física e sexual. Estudos com 
animais demonstram que estímulos elétricos nestas 
regiões provocam sensações de prazer e levam à 
repetidas tentativas de estimulação. Todas as drogas de 
abuso, direta ou indiretamente, atuam no circuito de 
recompensa cerebral, podendo levar o usuário a buscar 
repetidamente essa sensação de prazer, originando a 
dependência fisiológica.

Dependência
 Psicológica

Se
de

 da
 Dr

og
a

Irritação, 
mania de perseguição

Violência causada 
pela mania de perseguição

Torna-se violento e agressivo, 
desconfia de qualquer pessoa.

Pode ter alucinações e 
pode causar crimes ou

acidentes. A única coisa 
que importa é a droga.

Perde-se a calma 
e toda a energia
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Dependência
 Fisiológicas

Se
de

 da
 Dr

og
a

Mesmo querendo 
parar de consumir 
drogas, o organismo 
continuará a exigir.

Sem uma firme resolução, 
sem muito trabalho, sem 

disciplina e sem desenvolver 
uma espiritualidade sólida, 

dificilmente conseguira parar.

Sentirá cansaço dores 
no corpo, sentindo-se 

pesado, totalmente 
desanimado

Muitas dores, alucinações, 
fantasias, perde a 

noção de realidade, etc.

Drogas de abuso? 
Que tipo de droga 
é esta?

Trata-se de qualquer substância que modifica, aumenta, inibe ou 
reforça as funções fisiológicas, psicológicas ou imunológicas do 
organismo de maneira transitória ou permanente. Vamos entender 
um pouco melhor estas substâncias? Preparei para vocês algumas  
informações, mas existem muitas formas de buscar mais 
informações técnicas sobre estas substâncias. No final deste manual 
deixarei para vocês algumas opções. 
Para ser um agente de prevenção como é a proposta dos Anjos da 
Prevenção, é muito importante  entender como se prevenir e ter 
alguns conhecimentos básicos sobre este universo das SPAs 
(substâncias psicoativas) pode ser muito útil.
Vejam estas imagens. Se prestarem atenção, poderão entender 
muitas coisas sobre drogadição.

DROGADIÇÃO
O que significam os termos:

DROGAS TÓXICOS ENTORPECENTES
São todas as substâncias, naturais 
ou sintéticas, que agem no 
organismo modificando uma ou 
mais funções. Exemplo de drogas: 
medicamentos em geral 
(analgésicos, antitérmicos, 
antibióticos e outros), nicotina, 
bebidas alcoólicas, solventes, 
maconha, cocaína, heroína, etc.

São substâncias simples ou 
compostas, de origem mineral, 
vegetal ou animal, naturais ou 
sintéticas que intoxicam ou 
envenenam o organismo, 
podendo ocasionar a morte em 
casos extremos. Exemplo: 
acetona, amônia, bebidas 
alcoólicas, drogas em geral, soda 
cáustica, alimentos vencidos e/ou 
contaminados, etc. 

São substâncias simples ou 
compostas, naturais ou sintéticas, 
que produzem sensação de 
torpor, isto é, inatividade ou 
redução significativa da atividade 
física e mental. Exemplos: 
tranqüilizantes, anestésicos, 
soníferos, ópio, cocaína, morfina, 
heroína, codeína, álcool, 
barbitúricos, etc.  
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Vulnerabilidade 
Emocional

Dependência
 Fisiológicas

Dependência
 Psicológica

Inicio

Torna-se violento e agressivo, 
desconfia de qualquer pessoa.

Irritação, mania 
de perseguição

Perde-se a calma 
e toda a energia

Acaba
o efeito

Sede da droga

Experimenta e depois  quer repetir
 o uso para alcançar o “bem-estar que procura”

Não ficará satisfeito 
com a mesma dose, desejará 

experimentar outros drogas  ou 
experimentar misturado

Mesmo querendo parar 
de consumir drogas, o 
organismo continuará 

a exigir

Muitas dores, 
alucinações, fantasias 

perde a noção 
de realidade, etc.

Sentirá cansaço
dores no corpo, 

sentindo se  pesado, 
totalmente desanimado
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Termos importantes para compreensão da drogadição

Abuso – É definido como todo consumo de droga que causa dano físico, 
psicológico, econômico, legal ou social ao usuário ou aqueles  afetados 
pelo seu comportamento.

Intoxicação – Caracteriza-se por mudanças no funcionamento fisiológico, 
psicológico, afetivo e cognitivo como conseqüência do consumo excessivo 
de drogas.

Abstinência – É o conjunto de sintomas (vômitos, tremores, dores, etc.) 
decorrentes da redução ou suspensão  brusca do uso da droga.

Tolerância -  É a necessidade de aumentar a quantidade da droga para 
obter os mesmos efeitos.

Dependência – É um estado emocional e/ou físico caracterizado pela 
necessidade urgente da droga, seja pelo seu efeito positivo ou para evitar 
o efeito negativo associado a sua ausência.
 Não é caracterizada pelo tipo de droga consumida, mas sim,  pelo vinculo 
que o sujeito estabelece com a substância.

A drogadição é o termo genérico 
criado para compreender qualquer e 
toda modalidade de adição 
bioquímica por parte de um ser 
humano  a alguma droga ou a 
superveniente interação entre drogas, 
causada ou precipitada por um 
complexo de fatores genéticos, 
farmacológicos e sociais, incluídos os 
econômicos - políticos. 

Estes dois grupos são definidos não pelas características das drogas em si, 
mas segundo as convenções e exigências legais e sociais. 

As drogas lícitas são as substâncias que legalmente podem ser produzidas, 
transportadas e/ou comercializadas, praticamente de maneira livre. 

As drogas ilícitas são substâncias que legalmente não podem ser 
produzidas, transportadas e/ou comercializadas. Popularmente, as drogas 
ilícitas são conhecidas como “drogas pesadas”. 

Esta classificação entre uma e outra é temporal e geograficamente 
determinada, mas o importante é saber que independentemente da 
permissão legal e/ou social, as drogas lícitas e ilícitas podem causar a 
dependência química. 

O QUE SÃO DROGAS LÍCITAS 
E ÍLICITAS? 

Depressoras - Diminuem a atividade do sistema nervoso central, causando 
depressão respiratória, diminuição da temperatura corporal e indução do 
sono. Exemplos: bebidas alcoólicas, solventes, inalantes, opióides, etc.

Estimulantes - Provocam o aumento da atividade cerebral, excitando os 
reflexos e o desempenho. Exemplos: cocaína e seus derivados, nicotina, 
anfetaminas, cafeína, etc.

Perturbadoras - Provocam alterações no funcionamento cerebral, em 
especial alterações sensoriais e de percepção da realidade. Exemplo: 
maconha, LSD, santo daime, etc. 

Drogas psíquicas ou psicotrópicas são 
todas as substâncias químicas, 
naturais ou sintéticas que modificam a 
atividade psíquica e o comportamento 
do usuário. Baseado nos efeitos 
ocasionados podem ser classificadas 
em depressoras, estimulantes e 
Perturbadoras 

Como atua o Álcool no 
Organismo Humano? 

Provavelmente, o álcool seja a droga (depressora) mais antiga usada pelos humanos. 
O álcool é uma substancia presente em vegetais como o cana-de-açúcar, uva e cevada, geralmente 
consumido sob a forma de bebida.
Assim como outras drogas que causam dependência, o álcool  reforça o seu próprio consumo através 
da ativação do circuito de recompensa.
O consumo repetido de álcool pode induzir à tolerância, o que significa que a quantidade necessária 
para produzir o efeito desejado tem que ser aumentada progressivamente.
As propriedades químicas do álcool permitem que ele seja facilmente absorvido do estômago para a 
corrente sanguínea.  O álcool reduz a função cerebral proporcionalmente à sua concentração no 
organismo,  pode ser facilmente diagnosticada. O consumo de álcool ocasiona dificuldade de 
discernimento, dependência física, lesão de órgãos (estômago, fígado e cérebro), elevação da pressão 
sanguínea, agravamento de problemas médicos, etc. 

Como atua a Nicotina  no 
Organismo Humano?  

A nicotina é uma droga estimulante encontrada nas plantas da espécie Nicotiana. Ela é consumida 
através de cigarro, charuto ou  fumo  de rolo. A nicotina afeta os principais sistemas do corpo, mas é 
usada principalmente pelos seus efeitos estimulantes sobre o SNC, ocasionando prazer, aumento da 
vivacidade, diminuição da ansiedade e do apetite. Além disso, a nicotina induz efeitos no sistema 
nervoso periférico, como aumento da velocidade e da potência do coração , aumento do tônus dos 
vasos sanguíneos, ocasionando a diminuição do fluxo sanguíneo e o aumento da pressão sanguínea. 
A exposição continua à nicotina fumada causa tolerância, o que pode ocasionar: enfisema pulmonar, 
trombose, aumento da pressão sanguínea, impotência sexual, derrames, aumento dos níveis de 
lipídios na circulação sanguínea, arteriosclerose,etc.

1.  Modificações de interesse nas atividades de rotina na escola, no 

lazer e em casa;

2.  Mudança de comportamento nos hábitos de comer e dormir;

3.  Alterações na personalidade.  Pode se manifestar na mudança 

de humor, por exemplo: brigas freqüentemente com amigos e 

familiares;

4.  Sinais  e sintomas de depressão;

5.  Conflitos com a lei;

6.  Desaparecimento de objetos de valor na residência.

Segundo o Ministério da Saúde, podemos utilizar as seguintes 
dicas para identificar a possibilidade de consumo abusivo de 

drogas psicotrópicas.
1.  Reconhecendo as diferenças entre o usuário, a pessoa em uso 

indevido, o dependente e o traficante de drogas, tratando-os de 

forma diferenciada;

2.  Fornecendo informações sobre o uso de drogas psicotrópicas;

3.  Criando vínculo com o usuário;

4.  Incentivando atividades de promoção de saúde;

5.  Tratar de forma igualitária, sem discriminação, as pessoas 

usuárias ou dependentes de drogas lícitas e ilícitas;

6.  Desenvolvendo atividades de prevenção de agravos;

7.  Discutindo as possibilidades de tratamento;

8.  Estimulando e contribuindo para a melhoria da qualidade de 

vida.

Segundo o Ministério da Saúde, podemos intervir no processo
de uso de drogas psicotrópicas:
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Quanta informação! 
Importante estudar  com 
muito cuidado. Saber 
tudo isso,  pode ajudar a 
nos previnir, como?

Primeiro: O conhecimento transformado em sabedoria, ou seja, 
aplicado, ajuda as pessoas a alcançarem os melhores resultados 
em todas as áreas de sua vida; segundo: Para ajudar as pessoas 
que já estão com o problema, você tem que ter o mínimo de 
conhecimento deste universo e terceiro: Para ser um multiplica-
dor de prevenção, se alguém fizer alguma pergunta básica 
sobre a dependência química, você saberá responder. Trabalhar 
para ampliar seu conhecimento também faz parte do processo 
de desenvolver  inteligência emocional, pois querer crescer e 
entender que isto só é possível, com disciplina e trabalho,  exige 
auto-motivação, ou seja, ter força interior para mover-se na  
conquista dos  resultados positivos que se deseja.
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Anjo Haroldinho, como podemos 
trabalhar nossas emoções para  alcan-
çarmos resultados positivos em  nossa 
vida e para ajudar as outras pessoas a 
também encontrar resultados que 
tragam felicidade, além de nos proteger 
das dependências? 

Existe um fluxo do comportamento 
humano  que funciona assim: a forma que 
a pessoa percebe o mundo ou a forma  
como sente as situações à sua volta, vão 
gerar seus pensamentos; estes pensamen-
tos vão gerar seus sentimentos; os 
sentimentos vão ser os motivadores dos 
comportamentos e os comportamentos 
vão dar origem aos resultados. 
Vejam este gráfico.

PERCEPÇÃO DE MUNDO

EMOÇÕES

PENSAMENTOS

SENTIMENTOS

COMPORTAMENTOSRESULTADOS

Este fluxo interno funciona para todas as áreas da vida do ser humano: a área da saúde física, 
intelectual, familiar, conjugal, profissional, financeira,  social e espiritual.

Explique, por 
favor,  melhor 
este fluxo? Claro, vamos lá. Imagina que você acabou de receber uma 

noticia de que vai fazer uma prova. Qual será sua percep-
ção? Se for autoconfiante e tiver domínio da matéria da 
prova, terá pensamentos de tranquilidade, que gerará certo 
sentimento de conforto, onde a ansiedade estará  bem 
equilibrada. Seu comportamento será de tranqüilidade e 
suas chances de ter um bom resultado na prova serão  muito 
boas. Imaginando o contrário; ao receber a noticia da prova, 
você não se acha preparado; na realidade, tem pavor de 
provas, seus pensamentos são de derrota... “Ai meu Deus! 
Vou ser massacrado nesta prova!” Imagina quais os 
sentimentos que teria; quase pânico, não é? E o comporta-
mento?  Com certeza, faria a prova numa ansiedade de dar 
pena; e o resultado; as chances de não serem bons,  
também seriam grande. O fluxo acontece para todas as 
situações que as pessoas vivem. Sem nem ao menos pensar 
sobre ele,  as pessoas acabam vivendo de uma forma 
inconsciente,  deixando a vida levá-las como se fosse um 
barquinho de papel em um mar revolto.
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O que alimenta 
esta “percepção”?

São as emoções.  Cada um tem uma percepção do que lhe 
acontece a sua volta. Esta percepção é formada por suas 
emoções, que dão inicio ao fluxo e os pensamentos gerados são 
praticamente automáticos. As pessoas normalmente não se 
questionam, deixam estes pensamentos tomarem forma,  sem 
análise nenhuma. Estes pensamentos geram os sentimentos, 
que muitos confundem com as próprias emoções. E baseados 
nestes sentimentos, têm seus comportamentos. Os resultados 
são frutos deste fluxo e acabam alimentando novamente a 
percepção do que está acontecendo. É daí que o círculo vicioso 
se repete. Então é preciso entender qual é a percepção que 
temos das situações e quais os pensamentos que estão alimen-
tando nossos sentimentos. A partir disto, devemos direcionar 
nossos comportamentos para termos os resultados que 
queremos.
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Mas como esse 
fluxo pode ajudar na 
prevenção? 

É Anjo Haroldinho, 
realmente são muitas 
as dependências que 
maltratam as pessoas 
hoje em dia. Você 
pode citar algumas?

Sim, esta é uma realidade muito triste. Quantas pessoas  vivem 
atormentadas por comportamentos compulsivos que as levam à  
infelicidade. Um deles é o consumismo desenfreado, quando as pessoas 
acabam gastando o que não tem para manter uma necessidade muitas 
vezes imaginária. O consumismo é um dos maiores  excessos de nossa 
sociedade moderna. Muitos se perdem na ilusão de buscar  a felicidade 
apenas nos  valores materiais. Podemos definir que existe  consumismo 
quando o ato de comprar está diretamente vinculado à ansiedade e à 
satisfação e não a uma necessidade autêntica e inteligente.  Para que 
seja considerado doentio, o consumismo precisa representar uma 
parcela significativa da vida e dos pensamentos da pessoa, de forma 
que sua saúde emocional, psicológica, social e financeira sejam por ele 
abaladas. 
Outro comportamento desregrado é em relação à aparência física. A 
busca pela “perfeição física”, ditada por uma visão distorcida de beleza  
pregada como padrão, leva  milhares de pessoas a um grave desequilí-
brio em relação ao próprio corpo.  Doenças como anorexia e  bulimia 
são  comuns entre os jovens, além do consumo  de drogas para 
emagrecer. Existe também o contrário. A obesidade que é baseada na 
gula desenfreada, no consumo inadequado de comida. É quando a 
saúde fica em ultimo lugar no cardápio de valores pessoais. O que 
importa é o prazer imediato, mas o sofrimento que vem depois só vai se 
agravando. 
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A verdadeira prevenção está na construção e manutenção de um “Fluxo de 
Qualidade de Vida Inteligente” que nada mais é que o fluxo interno construído 
com inteligência em todas as áreas da vida humana. Esta construção é fundamen-
tada no autoconhecimento e  na capacidade de enxergar o que está  oculto sob as 
emoções  que nos levam a um comportamento que gera um resultado indesejado  
em nossas vidas; sejam eles de que natureza for.  Estar sóbrio, sem influências de 
fatores externos que  tiram a paz interior e emocionalmente serenos, nos levam  a 
ter esperança, a sermos  amorosos, humildes, pacientes, honestos, sermos 
alegres, capazes  de apreciar as belezas do mundo e levando-nos a termos os 
valores e as virtudes como base de nossa  missão e visão de vida. 

Segundo a Pastoral da Sobriedade, podemos definir Sobriedade como   uma 
maneira de viver em  EQUILÍBRIO  em todos os aspectos da vida. Sobriedade é 
fundamental para todas as pessoas e para todas  as categorias sociais; “TUDO O 
QUE É DEMAIS SOBRA”. Muitas vezes , em nossas vidas, sobra  SONO, 
COMILANÇA, COBIÇA, FARRA, VAZIO EXISTENCIAL,  VAZIO AFETIVO, DESEsPERO,  
FALTA DE SENTIDO NA VIDA, etc. Os excessos são prejudiciais não só à saúde 
física, mas também à saúde psicológica, social e espiritual.  
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 Mas,  isso 
acontece por 
que?

O ser humano alcançou resultados fantásticos no entendi-
mento de como funcionam as coisas do mundo, conheci-
mentos tecnológicos incríveis, desbravaram o espaço, 
desvendaram muitos segredos da natureza, mas talvez, 
nunca na história da humanidade, tenha sido tão agudo o 
sentimento de que as pessoas, as famílias, as comunidades, 
as nações precisam urgentemente encontrar meios de se 
relacionarem melhor. A massificação é tal, que as pessoas, 
em todas as idades, principalmente as crianças e adoles-
centes,  desenvolvem seus hábitos baseados no que a 
maioria faz, no prazer imediato,  no que a mídia vende e não 
no que é correto. Hoje perdeu-se a noção do que é normal, 
comum ou correto.
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Normal, comum ou 
correto em relação 
a que?

Em relação aos valores que escolhem para construir suas vidas. 
Bons valores são os princípios éticos, morais, fortalecidos em 
atitudes de fazer o bem, que norteiam a conduta e as ações de 
uma pessoa e que lhe conduzirá a resultados positivos. Infeliz-
mente existem pessoas que norteiam suas vidas em valores 
muito errados e toda a sociedade acaba sofrendo as conseqüên-
cias destas escolhas.  
Valores como lucro fácil e injusto, desprezo aos mais fracos ou 
diferentes, classe social, sonegação, corrupção, poder;  mais 
cedo ou mais tarde a escolha por estes valores traz suas 
conseqüências que são; divisão, injustiça, revolta, perdas dos 
relacionamentos sinceros e desinteressados, etc. Vejam que,  se 
não houvessem estes valores negativos,  dificilmente teríamos 
tanta gente lucrando com a desgraça de muitos dependentes 
químicos.

 Como escolher 
os melhores 
valores? 

Todas as pessoas nasceram para serem felizes, mas a verdadeira 
felicidade só poderá ser encontrada quando os valores possam 
originar e fortalecer hábitos que gerem virtudes. Valores como: 
lealdade, família, humildade, honestidade, integridade, fraterni-
dade, solidariedade, ética, sabedoria, etc. É muito importante,  
que cada pessoa saiba quais são seus valores e sejam fieis a eles, 
pois não adianta dizer que se tem um valor e simplesmente, no 
seu dia a dia, este valor ser esquecido ou adaptado,  conforme as 
circunstâncias. Reflitam seriamente sobre isso,  façam uma lista 
e organizem seus valores, escolham quais são os negociáveis e 
quais são absolutos. Depois disso,  analisem suas ações  e 
respondam se elas realmente refletem seus valores. Um dos 
grandes desafios  neste conturbado inicio de milênio,  é 
reconhecer e despertar os valores humanos e, diante dos valores 
globalizados do dinheiro, do prazer fácil e imediato, do alívio da 
dor emocional através de subterfúgios, da indústria do 
entretenimento vazio   e tecnológico substituindo o  humano; 
devemos trabalhar seriamente para globalizar virtudes como a  
generosidade, a fortaleza, a flexibilidade, a lealdade, a justiça, a 
temperança, a obediência, a paciência, a perseverança, a 
prudência, o pudor, o respeito, o otimismo, a sinceridade, etc.
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Quer dizer que não 
somos fieis aos nossos 
valores?

O autoconhecimento promove a fidelidade aos valores, 
pois vocês saberão o que são e se sentirão livres e 
capazes de ser o que escolherem ser. Cada pessoa deve 
descobrir seu verdadeiro eu, sua cultura, a dinâmica de 
sua família, fazer as opções livre e consciente, compro-
metida com os resultados.  
Conhecendo-se realmente, assumiria sua fragilidade  e 
sua necessidade de ser amada e de amar. Assim a 
sociedade como um todo seria beneficiada.
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VALORES

VÍCIOS

VIRTUDES

Qual é a diferença entre 
Valores , Vícios e Virtudes? 

Vamos entender cada um deles: 

Valores são fundamentos éticos e morais que consideramos  importantes 
em nossas vidas . Valorizar alguma coisa significa dar-lhe importância. 
Naturalmente pessoas diferentes terão valores diferentes. O que define 
os valores de alguém são suas próprias crenças, pessoais e individuais, 
sobre o que é mais importante; Portanto podemos dizer que os valores 
são  o sistema de crenças sobre certo, errado, bom e mau que tem uma 
pessoa.

Vício (do  latim "vitium", que significa  "falha" ou "defeito“ ) é um hábito 
repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que 
com ele convivem. Seu oposto é a  virtude. 
Para a psicologia comportamental ,  o vício é resultado de uma 
construção orgânica, desencadeada pelo reforço de uma relação entre  
estímulo e prazer químico.

Virtude é a disposição de um indivíduo de praticar o bem. Não se trata  
apenas de uma característica. Virtudes são todos os hábitos constantes 
que levam o homem para o caminho do bem.
“A virtude é quando se tem a dor seguida do prazer;
O vício, é quando se tem o prazer seguido da dor”
E o que vem em segundo lugar é o que é mais definitivo.

Trabalhar para que as pessoas entendam a necessidade urgente de 
desenvolver Valores que promovam Virtudes é com certeza a saída para 
evitar tanta dor -que temos visto atualmente.
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Mas Anjo Haroldinho, 
tudo isto não é um 
pouco utópico, ou seja,  
praticamente  impossível 
de ser realizado?

Pois é meus amigos, infelizmente muitos pensam assim. Pensam que é 
impossível a globalização das virtudes, a propagação do amor 
inteligente e incondicional. Mas não é! Atrevo-me até a dizer que seja 
imprescindível; ou a humanidade realmente acorda e repensa suas 
relações, primeiro consigo mesmo e depois com os que estão a sua 
volta, ou estará seriamente condenada à infelicidade. Mas, graças a 
Deus, existem muitas pessoas que entendem esta necessidade e 
trabalham arduamente para colocá-la em prática. Nosso querido Pe. 
Haroldo é um dos melhores exemplos e,  através de seus trabalhos, 
tem arrebanhado  milhares de pessoas a fazerem o mesmo. Um dos 
trabalhos que provam isso é o trabalho  do  Amor Exigente,  que é um 
programa de auto e mútua ajuda,  que desenvolve preceitos para a 
organização da família, sendo praticados por meio dos 12 Princípios 
Básicos e Éticos, da espiritualidade e dos grupos de auto e mutua-
ajuda, através de seus voluntários que sensibilizam as pessoas, 
levando-as a perceberem a necessidade de mudar o rumo de suas 
vidas e do mundo à partir de si mesmas.
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Dependência Química DOENÇA SOCIAL

RECUPERAÇÃO

Conscientização de sua  
coresponsabilidade 
e codependência

Defesa e cultura dos 
verdadeiros  valores  

e virtudes

Desenvolvimento de 
cultura preventiva focada 

na ética e moral

Ações  coerentes  em 
todos  os seus  setores,

para  o desenvolvimento 
da cultura da sobriedade

É realmente muito interes-
sante o trabalho do Amor 
Exigente.  Aproveitando que 
você falou neles, e a família? 
Qual é o real papel dela nesta 
questão de prevenção? 

Vamos entender primeiro como se designa uma família. 
Podemos dizer que família é o conjunto de  pessoas que 
possuem grau de parentesco ou não entre si e vivem na mesma 
casa formando um lar. Em todas as famílias, independente da 
sociedade, cada membro ocupa determinada posição ou tem 
determinado estatuto, como por exemplo:  marido, mulher, 
filho ou irmão, todas as posições, sendo orientadas por papeis. 
Papéis estes, que não são mais do que, as expectativas de 
comportamento, de obrigações e de direitos que estão associa-
dos a uma dada posição na família. Se cada um dos papeis 
estiverem sendo cumpridos direitinho, a chance de esta família 
vir a ter um problema com comportamentos desregrados que 
levem ao mundo das drogas é reduzida imensamente.

E aí que,  nos dias atuais, parece que se perdeu a referência 
destes papeis. Os pais ou responsáveis pelas crianças e jovens, 
muitas vezes são os primeiros a cultivar neles valores que 
podem levá-los a hábitos extremamente nocivos e conseqüente-
mente gerar vícios. As experiências, vivências da dinâmica 
familiar durante a infância e adolescência, tem reconhecida 
influência  na formação do individuo. A família, além de assegu-
rar o sustento, transmitir a herança cultural e social, transfere 
ainda a herança emocional, essa sendo ainda construída no 
desenvolvimento da relação familiar, que leva a,  firmar posições 
e criar contradições que, farão parte da vida desse individuo 
como um todo. Assegurar um ambiente saudável para uma  
vivência produtiva e feliz,  faz parte da co responsabilidade 
assumida com cada integrante do grupo familiar. 

Certo, mas,  e aí? 
Fale mais sobre como 
a família pode agir.
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Quais seriam as característi-
cas necessárias para a 
construção de um ambiente 
familiar saudável?

É interessante pensar como os adultos estão se capacitando cada vez mais para 
tudo. Nasce uma tecnologia nova e, rapidinho, a maioria dos “antenados” já 
aprende a como se beneficiar; profissionalmente,  uma faculdade já não garante 
a manutenção do emprego e várias especializações são necessárias, além de 
idiomas. Mas para se relacionar com as pessoas, principalmente as mais próxi-
mas, a grande maioria das pessoas nem sequer pensa em se capacitar, ou 
mesmo, fazer-se melhor para conseguir os resultados que desejam. Todos 
querem ter “famílias felizes”, mas será que sabem como construir esta realidade? 
Ou será que tem consciência de que esta construção é diária e que o aprendi-
zado também deve ser dinâmico? 

São várias as características necessárias para a construção de um  ambiente 
familiar saudável,   mas falarei apenas algumas:

1-   A família é dinâmica; a relação entre si não é estática, ou seja, é um sistema 
em contínuo processo de evolução e mudança, seja ela interior ou exterior. Por 
exemplo, à cada fase da vida do filho, a relação com os pais se diferencia, mas o 
respeito e amor devem prevalecer em qualquer uma das fases;

2-  Suas regras servem de norte e estão a serviço do crescimento de cada 
individuo que a compõem;

3-  Devem haver papeis e áreas de atuações muito claros, sendo entendido a 
separações de gerações e nível critico de consciência, de forma que os pais (ou 
adultos que os representem) transmitam às crianças uma segurança embasada 
no respeito, limites, solidariedade, verdade, fortaleza, temperança, etc.;

4-  As crises e os conflitos internos da família devem provocar o desenvolvimento 
da mesma, e não o rompimento, fortalecendo sempre os vínculos e assegurando 
o convívio saudável, independente da questão;

5-  A família deve ser espaço para expressar e compartilhar intimidades, 
sentimentos, desafios, emoções (aprendendo inclusive a identificá-las), mesmo 
que tenham a conotação de negativos;

6-  Saber usufruir da troca de experiências entre as gerações, valorizar os idosos, 
educar conscientemente as novas gerações, construindo valores que os levem a 
virtudes;

7-  Observar a importância do papel do adulto em não se enrijecer em seus 
costumes frente às demandas dos mais jovens, permitindo a flexibilidade, porém  
sem perder os valores virtuosos, observando sempre os possíveis resultados; 

8-  Organização na dinâmica familiar, identificando e realizando as prioridades,  
inclusive os momentos de lazer;

9-  Espiritualidade familiar que  é  a importância do grupo familiar desenvolver 
uma relação com o Criador. Uma relação de amor e entrega que envolve basica-
mente o coração. Infelizmente a prioridade dos pais hoje é proporcionar aos filhos 
bens materiais. Dão mais atenção a casa, carro, trabalho, roupas, etc. Muito mais 
do que bens materiais ou conforto material, a família necessita  entender e viver a 
inerência da transcendência do ser humano.

10-  Tempo: não se tem como pensar em relação sem pensar em convivência e,  
para conviver, temos que dispor de tempo. Podemos trabalhar para ganhar 
dinheiro mas nunca conseguiremos comprar mais tempo e jamais recuperar um 
tempo perdido.

Dependência Química DOENÇA FAMILIAR

SOBRIEDADE

Conscientização de 
sua coresponsabilidade 

e codependência

Tratamentos  
para mudanças 

comportamentais

Manutenção da 
Sobriedade familiar
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Para entender melhor,  vamos 
primeiro responder algumas 
perguntinhas? Estas perguntas 
servem para identificar possíveis 
padrões de codependência.

Dá para refletir bastante! 
Mas e esta questão da 
Codependência: como 
identificar, o que fazer?
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•  Você se sente responsável por outra pessoa, pelos seus sentimentos, pensamentos, 
necessidades, ações, escolhas, vontades, bem-estar e destino? 
•   Você sente ansiedade, pena e culpa quando outras pessoas tem problemas? 
•   Você se flagra constantemente dizendo “sim” quando quer dizer “não”? 
•   Você vive tentando agradar aos outros ao invés de agradar a si mesmo?
•   Você vive tentando provar aos outros que é bom o suficiente? 
•   Você tem medo de errar? Você vive buscando desesperadamente amor e aprovação? 
•   Você se sente inadequado? 
•   Você tolera abuso para não perder o amor de outras pessoas? 
•   Você sente vergonha da sua própria vida? 
•   Você tem a tendência de repetir relacionamentos destrutivos? 
•   Você se sente aprisionado em um relacionamento? 
•   Você tem medo de ficar só? 
•   Você tem medo de expressar suas emoções de maneira aberta, honesta e apropriada? 
•   Você acredita que se assim o fizer ninguém vai amá-lo? 
•   O que você sente sobre mudar o seu comportamento? O que te impede de mudar? 
•   Você sente que precisa fazer alguma coisa para sentir-se aceito e amado pelos outros? 
•   Você tem dificuldade de identificar o que sente? Tem medo de entrar em contato com 
seus sentimentos como raiva, solidão e vergonha?
•   Você ignora os seus problemas ou finge que as circunstâncias não são tão ruins? 
•   Você vive ajudando as pessoas a viver? Acredita que elas não sabem viver sem você? 
•   Tenta controlar eventos, situações e pessoas através da culpa, coação, ameaça,  
manipulação e conselhos, assegurando assim que as coisas aconteçam da maneira que 
você acha correta? 
•   Você procura manter-se ocupado para não entrar em contato com a realidade? 

Estas perguntas eu aprendi com os  Codependentes Anônimos,  
que é uma irmandade mundial de homens e mulheres que se 
reúnem para resolver seus problemas comuns e individuais de 
codependência.
 
E se você respondeu mais de 4 sim a estas perguntas, talvez 
fosse interessante buscar ajuda, pois a codependência pode ser 
tão ou mais dolorosa que a própria dependência.
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Sim, como já  vimos,  a dependência química ou não,  está intimamente relacionada às 
emoções adoecidas. No caso da codependência não poderia ser diferente, não é? 
Mas vamos aprender mais e aí vai ficando mais claro. 
Não se deve entender como codependência apenas a situação gerada com o dependente 
químico na família, e sim, entender que ela se instala mesmo antes,  através do comporta-
mento e relações adoecidas, onde busca-se no outro realizações de sonhos, desafios, 
amores, aceitações, enfim, carências  não percebidas como tal, e o risco do resultado gerar 
ou intensificar o  vazio existencial se torna muito grande. A falta do autoconhecimento 
impede a necessidade inerente ao ser humano de transcender,  levando  a substituições e 
dependências, seja química, seja do outro e gerando comportamentos compulsivos em 
várias áreas da vida. As famílias codependentes não conseguem gerar um ambiente familiar 
saudável, pois sua forma de amar não traz segurança embasada no respeito, limites, 
solidariedade, verdade, fortaleza, temperança, etc. Fica fácil perceber que vira um circulo 
vicioso,  onde a dependência química pode gerar o codependente e que os comportamentos 
codependentes podem, também gerar a dependência química.
A  vivência entre a família e o dependente é uma relação extremamente dolorosa. A família 
sente as dores do fracasso, da vergonha e do preconceito.  Constata-se ainda o sentimento 
de traição por quem eles amam intensamente, e  o dependente sente as mesmas dores. 
E ambos buscam um meio eficaz de fugir, pois até existir a compreensão, o entendimento da 
questão, o objetivo é fugir. 

Anjo Haroldinho, 
estas perguntas não 
são muito relaciona-
das à emoção?
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Instala-se um processo mais ou menos assim:

Negação - A família  tem certeza que os 
entes queridos de outros grupos familiares  
tem problemas, menos o seu.  Com os 
outros pode acontecer, mas aqui em casa,  
nunca.

Desespero – Esta fase constata-se a  
tendência por parte da família  de 
agressividade e muitas cobranças.

Barganha -  Momento  que os familiares  
para mostrar ao ente querido a melhor 
relação familiar do mundo,   oferecem 
normalmente o que poderiam cumprir, 
como viagens (de preferência para outros 
estados ou até mesmos fora do país), carro, 
dinheiro, mudam o filho de escola, etc. 
Tentam “comprar” a sobriedade.

Depressão -  O sentimento agora é de 
angústia muito profunda, muitas emoções 
negativas, uma fase que atinge em cheio o 
dependente e pode causar descompen-
sação,  levando o adicto a pensar na 
possibilidade de tratamento ou o que é 
mais provável,  levá-lo ainda mais para o 
fundo do poço.

Ira - Os familiares (os pais) constatam  o 
ressentimento, podendo sentir muita 
raiva, mas disfarçam esse sentimento,  
dando-lhes carinho excessivo e agindo 
com uma sensatez disciplinada,  do tipo: 
“nós o amamos como você é”,  escon-
dendo  a  decepção e a raiva. Após essas 
ações e a constatação da impotência 
perante  a questão “Drogas”, inicia-se o 
processo de intimidação, pressão ao 
tratamento ou as “ruas”. Mesmo ciente de 
que não serão capazes de cumprir o 
determinado.

Aceitação – Este é o momento 
para a proposta de tratamento, 
pois os familiares iniciam o 
processo de solicitação de “ajuda”, 
e, com conhecimento da Doença, 
visto que essa é a nova forma de se 
enxergar o problema, é possível 
trabalhar com o adicto as possibili-
dades de tratamento ou de 
aguardar com melhor cuidado,  até 
que chegue esse momento.
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O que se pode  fazer 
para evitar isso?

Viver conscientemente, vigiando constantemente seu 
Fluxo de Qualidade de Vida, como já falei,  e mantendo 
a sobriedade cultivando o tripé:  da Saúde Psicossocial,  
da Saúde Fisiológica e da Saúde Espiritual. Para 
construir e manter este tripé,  não é complicado, mas 
exige bastante dedicação.  A Saúde Psicossocial,  
podemos desenvolver através do Autoconhecimento, a 
Saúde Fisiológica  podemos desenvolver cultivando a 
disciplina e a Saúde Espiritual,  podemos desenvolver 
através da busca de uma verdadeira espiritualidade.
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Como podemos 
cultivar este 
tripé?

Viver  CONSCIENTEMENTE buscando respostas para perguntas 
como:
•  Quem sou eu?
•  Como me vejo?
•  Como quero ser visto?
•  O que me aprisiona?
•  O que me liberta?

O verdadeiro Autoconhecimento  está pautado no desenvolvi-
mento das inteligências:
•  Inteligência Intrapessoal – Capacidade de entender e 
interagir com eficiência consigo mesmo.
•  Inteligência Interpessoal  -  Capacidade de entender e 
interagir com eficiência  com os outros. Nenhum ser humano é 
uma ilha. 
É muito importante zelarmos pelos nossos relacionamentos. 
Em todos os momentos de nossas vidas temos pessoas ao 
nosso redor e todas são de muita importância para nossa 
felicidade. A grande maioria das pessoas for acostumada a 
pensar apenas em si mesmas, ou no máximo nos familiares 
diretos.  
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Importante vocês entenderem que a 
disciplina diária é fundamental  para 
manter  bons hábitos,  que promovam  
a manutenção destas duas impor-
tantes sustentações de uma vida, 
verdadeiramente equilibrada ou 
sóbria.
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Sim, é simples. Primeiro tome a decisão, queira realmente 
mudar seus hábitos, para fazer isso é só pensar nos resultados 
que quer mudar em sua vida,  e  analisar quais são os hábitos 
ou comportamentos que estão atrás destes resultados. Perceba 
quais os sentimentos que alimentam este comportamento ou 
hábito e quais são os pensamentos que alimentam estes 
sentimentos e ainda quais são as emoções que geram estes 
pensamentos. Quando fizer esta análise, determine o resultado 
que quer e escolha quais os hábitos novos que deverá desen-
volver e alimentar, e crie estratégias para que isto aconteça. 
Por exemplo: se quer mudar sua alimentação, faça suas 
compras de acordo com o novo cardápio que quer seguir; se 
comer fora procure os estabelecimentos que sirvam o que 
escolheu comer. Lembra o Fluxo de Qualidade de Vida Inteli-
gente? É só criar um,  para cada área de sua vida que queira 
mudanças.

Nosso sentimento de pertencer a uma raça humana,  que o que acontece com 
um,  de alguma forma,  mais cedo ou mais tarde, vai nos afetar, ficou no subcon-
sciente, lá no fundo. Não gostamos de pensar sobre isso e de muito menos,  nos 
mobilizarmos para mudar nada que não nos afete diretamente no momento.
Observar as pessoas de forma a nos compadecer delas, usar de empatia, colocar-
se no lugar do outro com os sentimentos do outro, esta é uma habilidade que 
temos que  trabalhar  para  adquirir e treinar todos os dias. 
O segundo tripé,  o  da Saúde  Fisiológica é pautado nos cuidados com o próprio 
corpo: higiene, alimentação saudável, atividades físicas, manutenção de cuidados 
com profissionais da saúde como médicos e dentistas. Nosso corpo merece todo 
nosso cuidado e zelo,  infelizmente as pessoas, muitas vezes,  querem parecer 
mais atraentes do que ser realmente saudáveis, como acontece muito com
alguns  fisiculturistas que ganham massa muscular através de anabolizantes ou 
com modelos que ficam desnutridas para manter o peso que as passarelas 
exigem.  Cuidar da Saúde fisiológica é também zelar  pela harmonia mente e 
corpo, é respeitar suas características físicas genéticas e sua natureza. Esta 
imagem abaixo,  dá algumas dicas dos bons hábitos que todos devem ter 
semanalmente com sua saúde fisiológica.

Alimentação 
No mínimo 6 vezes por semana

Vigiar  conscientemente sua alimentação manter 
hábitos alimentares mais saudáveis possíveis .

Dormir de 6 a 8 horas
No mínimo 5 vezes na 

semana. Ter um sono de 
boa qualidade, sem insônia 
e acordando descansado.

Seja Ativo
Movimente-se em todos os 

momentos possíveis, subindo 
e descendo escadas, 

andando e evitando ficar 
muito tempo sentado, etc.

Alongamento
 diário e 

freqüente 

Atividades 
muscular e 

aeróbica 3 vezes 
por semana, 

manter o coração e 
os músculos ativos 

e fortalecidos.

Descanso total  
com  lazer 

para reposição 
do equilíbrio e 

diminuição do estresse.

Realmente Anjo Haroldinho, 
temos que prestar muita 
atenção a hábitos que 
infelizmente estão enraizados, 
pois já os praticamos há muito 
tempo. Você tem uma dica 
para isso?
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É,  parece que usar esta forma de pensar 
ajuda bastante. Ficou faltando  o ultimo 
sustento do tripé, a Espiritualidade. É 
realmente importante? Às vezes fica um 
pouco difícil entender esta tal  Espirituali-
dade,  tem muita gente que acha que não é 
necessária ou talvez até mesmo atrapalhe 
uma vida equilibrada, pois existem pessoas 
que exageram em suas convicções religiosas 
e até mesmo tem  muitas guerras que são 
travadas em nome de Deus. Como explicar 
tudo isso?

Triste mas é real. Muitos querem com sinceridade fazer o certo e 
servir a Deus com suas ações.  Mas se perdem em sua própria 
forma de perceber a vida, ou seja, analisam as situações de 
acordo com suas crenças pessoais, através de seu próprio olhar, 
não do olhar de um Deus misericordioso,  que  criou a humani-
dade  para serem seus filhos,  vivendo na plenitude da liberdade,  
para escolher os verdadeiros valores que possam levá-los a  uma 
vida saudável e  feliz;   que vos dê a dignidade para qual foram 
criados. Se estes,  que o querem servir, em qual religião for,  
aprendessem a olhar tudo com os olhos Dele, com certeza,  os 
antitestemunhos que o mundo tem,  seriam muito diferentes. 
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Por favor, explica 
então, este 
terceiro tripé da 
Sobriedade.

Vou tentar explicar da melhor maneira, pois é muito complexo, mas desde já,  
garanto que sem ele,  é impossível manter uma vida equilibrada, sóbria. 
Desde os tempos mais remotos da história da humanidade, o ser humano tem   
uma “sede”, uma “fome” de algo que ele não sabe explicar o que é. 
A investigação humana sobre a transcendência, sobre o que a ciência humana 
não explica,  sobre o divino na vivência das pessoas e na descrição do religioso é 
muito longa e  profunda, pois em todos os tempos, esta busca consome a 
humanidade.  Alguns preferem  fechar os olhos e  vivem ignorando esta necessi-
dade do ser humano, mas,  mais cedo ou mais tarde as duvidas, os questiona-
mentos como: “De onde vim? Existe o que, após a morte? Por que há tanto 
sofrimento no mundo? Por que isto é assim ou aquilo é assado? Batem a  porta. 
Estes questionamentos são próprios do ser humano, é algo que nasce com ele, e 
se não buscar as respostas que o tranqüilize,  que o complete;  a conseqüência é 
o vazio existencial.  Um “buraco” tão grande em sua vida que pode levá-lo,  a 
buscar externamente diversas formas de preencher este vazio,  que corrói, que 
tira toda possível esperança de um mundo melhor, de um significado para a vida 
como um todo. O vazio existencial é um dos grandes causadores das doenças 
emocionais como: depressão, dependências, fobias, etc. 
Uma análise muito interessante sobre a necessidade da Espiritualidade  do 
homem é da Logoterapia, criada pelo psiquiatra austríaco Viktor Frankl.  A 
logoterapia afirma que a realidade, vista como um todo, inclui a dimensão 
sobre-humana, aquilo que foge ao entendimento racional,  onde reside o sentido 
último da existência. Viktor entendia a Espiritualidade,  como a busca do homem 
por um significado a manifestação do anseio por um sentido ultimo.
Em resposta à pergunta; qual o sentido da vida humana? Albert Eistein disse que 
a devida resposta a esta pergunta é ser religioso. 
O homem sempre teve conhecimento de uma dimensão inacessível à sua 
natureza fisica.
As grandes religiões têm sua origem geralmente na experiência de seu fundador, 
que, ao longo dos anos, é transmitida aos seguidores por meio de um conjunto 
de regras. A compreensão da dimensão sobre–humana, pode trazer ao indivíduo 
uma segurança de que existe uma ordem no universo.  É dentro desta ordem ou 
realidade, que cada indivíduo, deve descobrir qual é o seu papel. Se o indivíduo 
não tiver experimentado esta realidade, ou seja, não tenha se integrado nela, ele 
estará exposto a sofrer este tal vazio existencial. 
Da mesma forma que muitas  realidades,  que a ciência descobriu , sempre 
existiu, como exemplo: a  composição da água de hidrogênio e oxigênio ou a 
terra girar em torno do sol; o homem só passou a ter uma compreensão disso 
após suas descobertas. Mas isso não quer dizer que antes das descobertas,  estas 
realidades eram diferentes. Assim também a realidade sobre- humana, que 
transcende a matéria,   existe. Mesmo que haja homens que creiam ou não nela.  
Por tudo isto,  espero que entendam que buscar uma Espiritualidade autêntica, 
verdadeira, é a coisa mais inteligente que um ser humano pode fazer por si 
mesmo, pela sua família e por toda a humanidade. Vejam este quadro abaixo e 
escolham o que querem e trabalhem para conseguir.
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PESSOAS DURANTE 
A VIDA

NA HORA 
DA MORTE

SE DEUS 
NÃO EXISTE

SE DEUS 
EXISTE

• Tem valores 
sólidos que 
promovem a vida 
humana;
• São serenas;
• Tem uma vida 
consciente, plena de 
sentido;
• Etc.

Buscam 
conhecer 

a Deus

Ignoram 
a Deus

Maior conforto, pois 
acreditam que não é 
o fim.

Não perderam nada, 
a não ser, talvez, ter 
tido sua vida regrada 
no Vazio Existencial. 

Chance de felicidade 
eterna!

• Materialismo, o 
ter acima do ser;
• O prazer imediato 
acima de tudo;
• Egocentrismo;
• Solidão;
• Etc.

Desespero, falta de 
esperança, angústia.
É o fim.

Não perderam nada, 
a não ser, talvez, ter 
tido sua existência 
regrada em sua fé.

Só pela Misericórdia 
Divina.
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Anjo Haroldinho, você nos deu muito a 
pensar e com certeza aqueles que

seguirem os ensinamentos, vão 
conseguir ser realmente um agente de 

prevenção, primeiro em sua vida, 
depois na vida de seus familiares e 

atingir muitos  à sua volta. 

Fico feliz por poder ajudar e 
sempre que precisarem 

podem contar comigo. Para 
finalizar gostaria de deixar 

12 dicas para serem felizes:

1.  Conheça-se, busque saber quem é você,  do que gosta,  que futuro quer 
construir. Saiba aonde quer chegar. Descubra seu talento e decida-se a ser 
feliz. O protagonista e   o diretor de sua historia é você mesmo. Tome posse 
disso.

2.  Valorize sua família, entenda a dinâmica que a movimenta e aprenda a se 
harmonizar com esta  realidade. Harmonia é quando há paz, mesmo em um 
conjunto com muitas diferenças.

3.  Tenha sonhos e promova estes sonhos. O ser humano tem uma necessi-
dade que nasce com ele de realizar as “inspirações de seu coração”. 

4.  Cuide de suas amizades.  A amizade sincera é um tesouro  imensurável, e 
merece uma atenção muito especial. 

5.  Alimente seu espírito com pensamentos positivos, pense sempre em 
coisas boas, em pessoas e situações que te deixam felizes e te deem 
esperança num futuro promissor.

6.  Cuide de seu tempo, invista em você mesmo, em  formas de ampliar seu 
conhecimento e sua capacidade para conseguir realizar seus sonhos.

7.  Faça exercícios físicos. Lembre-se, seu corpo é o veiculo que te levará por 
todos os anos de sua vida.

8.  Dê o melhor de si em suas atividades,  não desperdice tempo tendo que 
repetir algo por ter sido mau feito. 

9.  Ame e conviva com a natureza. Este contato sempre renovará suas 
forças. A natureza é um lindo presente para toda a humanidade, desfrute do 
que puder com gratidão e zelo.

10.  Cuide de sua alimentação, ela é o combustível que garantirá a energia e 
a conservação de toda a estrutura de seu corpo.

11.  Cuide para que seus  hábitos sejam sempre saudáveis, baseados em 
valores humanos positivos que defendam  a vida e te ajudem a desenvolver 
inúmeras virtudes que  lhe farão  desfrutar a vida em plenitude.

12.  Cultive sua espiritualidade, todos os seres humanos têm uma necessi-
dade de transcender, um desejo que,  muitas vezes,  não conseguem 
explicar. Esta necessidade de transcender; de ir além, é como um sentido, 
que nasce com a humanidade, de buscar seu Criador. Viva esta “amizade” 
com seu Criador da melhor forma que puder e tenha a certeza de que, ao 
buscá-la  com sinceridade, se aproximará da felicidade completa e serena.

E como diz nosso querido Pe. Haroldo: “Medo de nada, só amor.”



Freemind 
http://www.espiritofreemind.com.br

OBID - Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas
http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/index.php

UNODC -  Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 
http://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/index.html

Curso  virtual de prevenção destinado a pais:  
http://paisconectados.org/paisconectados.html

Amor Exigente
http://www.amorexigente.org.br/

Co dependentes Anônimos Brasil
http://www.codabrasil.org/

EDIÇÃO:
Freemind  –  Política Pública Não Governamental contra a Dependência Química
Missão: Despertar na sociedade a necessidade de conhecer os problemas das drogas e 
motivá-la a se envolver de forma direta na sua resolução, com o objetivo de diminuir os 
índices de uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas no Brasil. 
www. Freemind2014.com.br
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