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EDIÇÃO 67  
 

ENTREVISTA 

 
ASSUNTO: DEPENDENCIA QUIMICA  

Nesta edição foram elaboradas cinco perguntas 

sobre dependência química para o Reabilitador em 

Dependência Química: Haroldo Machado. Desde já 

agradecemos sua atenção!! 

 

1. Porque denominamos uma pessoa de 

dependente químico? 

     A dependência química pode ser assim chamada, 

pois abarca o uso de todos os tipos de substancias 

psicoativas, ou seja, qualquer droga que altera o 

comportamento e que possa causar dependência: 

álcool, maconha, cocaína, crack dentre outras. 

 

2. Quais as consequências que podem acarretar 

ao dependente químico, se o tratamento não for 

adequado? 

     Sem o tratamento adequado a dependência 

química tende a piorar cada vez mais com o 

passar do tempo, levando a pessoa a uma 

destruição gradativa de si mesma atingindo sua 

vida pessoal, familiar, profissional e social. 

 

3. Qual o tempo mínimo indicado para o 

dependente químico permanecer internado em 

uma clinica especializada para sua 

desintoxicação? 

     Hoje se preconiza quinze dias. 

 

4. Qual a importância do uso do medicamento para 

o tratamento de um dependente químico? 

     É fundamental na estabilização do SNC- sistema 

nervoso central. 

 

5. Como a família deve receber um dependente 

químico em recuperação após sua alta de uma 

clinica especializada? 

     Procurando ajuda de profissionais especializados 

em famílias, grupos de ajuda mutua como AL-Anon 

para familiares de alcoólicos anônimos e Nar-

Anom para narcóticos anônimos. 

Por  Paulo 
  

 

REFLEXÃO 

CO-DEPENDÊNCIA 

 

A família de um dependente químico adoece junto 

com ele. A co-dependência é uma doença marcada 

pela tentativa frustrada de controle. Quando alguém 

abusa do álcool ou de outras drogas e se torna 

dependente, vai perdendo gradativamente o 

controle de sua vida e abandona suas 

responsabilidades nesta hora, a família pode 

começar a assumir as funções que vão sendo 

deixadas de lado pelo dependente químico: contas 

para pagar, desculpas para faltar ao trabalho 

(enquanto este ainda existe), cuidar dos filhos, 

atividades sociais, tudo que alguém precisa cuidar 

e resolver, costumeiramente, vai sendo absorvido 

pelas pessoas mais próximas, desta forma os 

sistemas familiares geram relacionamentos 

extremamente adoecidos e que são sustentados e 

permutados porque as pessoas ligadas aos 

dependentes sentem-se presas numa armadilha, 

sem alternativas. 

Neste cenário, faz-se necessário definir um termo 

pouco conhecido, a co-dependência que significa: 

Viver num sistema em que uma pessoa se 

responsabiliza por outra que está agindo 

irresponsavelmente e destruindo a própria vida. 

 
                                      Por  Paulo  

 

BEM ESTAR  

 

ATIVIDADE FISICA: NECESSIDADE DIÁRIA 

PARA O BEM ESTAR FISICO E MENTAL 

 

Tem-se presente, que todo ser humano é 

constituído de três partes distintas, mas reunidas 

num mesmo ser: 

 Corpo 

 Mente  

 Espirito 

Muitas pessoas procuram a 

todo instante suprir as necessidades de cada uma 

dessas partes. 
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Para uma pessoa ociosa e despreparada a nível 

físico e muscular, não pode começar a praticar uma 

modalidade esportiva da noite para o dia. Precisa 

tomar certas precauções para não ter algum tipo de 

complicação física ou clinica. O exercício em 

excesso é tão prejudicial quanto à falta dele. Assim, 

providências preliminares devem ser tomadas por 

qualquer pessoa como: 

 Ir ao cardiologista fazer um checkup. 

 Descobrir qual modalidade esportiva lhe agrada 

ou combina com seu biótipo. 

 Independente da atividade escolhida, fazer antes 

e depois muito alongamento muscular, dando 

prioridade aos músculos que serão exigidos 

durante o exercício. 

 Controlar e balancear a alimentação diária, se 

possível, com a orientação de um nutricionista. 

 Procurar dormir 8 horas de sono. 

 Independente do clima e do tempo, usar 

vestuário próprio para a atividade. 

 No caso de corridas de rua, procure usar tênis 

leve e confortável, para amortecer o impacto 

com o solo. 

Precisamos nos alimentar diariamente para nutrir 

bem o corpo e a mente. Assim também deve ser 

entendida a atividade física, ou seja, ser praticada 

pelo menos três vezes por semana. Desta forma, 

será proporcionada boa funcionalidade dos órgãos 

humanos, promovendo bem-estar físico e mental. 

As dicas possibilitam a qualquer individuo 

desenvolver uma atividade física regular, sem 

correr risco de complicações, desde que respeite 

suas limitações. Esporte é vida e saúde. 

Fonte: site vida suave   
                                                                                Por Elaine 

 

CULINÁRIA 

 PASTEL ASSADO 

Para a massa: 
1 kg de farinha  
1 ovo 
1/2 copo de óleo 
1 copo e 1/2 de água ou o suficiente para dar liga à 
massa 
1 creme de leite (ingrediente extra) 
 

Para o recheio 
2 peitos de frango desfiados e temperados com cebola, 
tomate, orégano, cebolinha, como desejar 
Pode ser usado qualquer tipo de recheio. 

 

Modo de Fazer 
 
- Para a massa, amassar todos os ingredientes até dar 
liga, caso fique muito seca a massa vai adicionando aos 
poucos a água ate dar ponto de não grudar nas mãos. 
 

- Para o recheio desfiar o frango e refogar com a cebola, 
depois colocar as azeitonas picadas, e os temperos. 
 

- Abrir a massa com um rolo e cortar com um pires e 
rechear. 
 
Comentários dos pacientes: 

Participantes: Sônia, Paulo e Rosângela. 

Faz mais de um ano que não fazia nada na 

cozinha, além de café, apesar de gostar muito. 

Adorei fazer os pastéis, o Paulo dizia não saber 

nada, e sabe muito de cozinha. Foi uma 

experiência muito boa, vozes, brincadeiras e 

pasteis, risos enfim estou tentando e me achando, 

descobrindo com as pessoas aqui dentro, pois 

fiquei isolada trancada em meu apartamento 

durante dois anos. Gostei mas cansei muito; foi 

muito cansativo, mas eu vou conseguir, dormi como 

uma pedra. Os pastéis ficaram deliciosos meu ego 

também e continuarei tentando. Obrigado pela 

oportunidade!!! 

                                                           Sonia 

 

Fiquei muito apreensiva quando me indicaram para 

fazer o pastel assado, mesmo tendo experiência 

em cozinhar nunca havia feito pastel assado. Na 

noite anterior testei a receita em casa, de primeira 

não deu certo fiquei nervosa pensei até mesmo em 

faltar no dia seguinte, mas então sentei esfriei a 

cabeça e adicionei um ingrediente extra e a massa 

ficou boa. No dia fiz com segurança e deu tudo 

certo. Na cozinha houve um clima descontraído e 

harmonioso entre todos.                          Rosangela 

 

A experiência na cozinha foi muito positiva, 

principalmente porque não sabia nem cortar uma 

cebola, nem picar um tempero, uma cebolinha, mas 
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com a ajuda das minhas colegas Rosângela e 

Sônia consegui me superar. O objetivo foi 

alcançado, agradeço a oportunidade!!             Paulo 

 
                                      Por Elaine 

 

DIA DO PROFESSOR – 15/10 

Queremos aqui homenagear nossos  

pacientes professores que dedicaram  

toda uma vida aos seus alunos. 

 

A você professor... 

Que transmite conhecimentos e colabora para que 

seus alunos cresçam e desenvolvam suas 

habilidades e talentos, preparando-os para os 

desafios da vida. 

A você Professor... 

Que renuncia um pouco de si a cada dia e não só 

ensina, mas também      se torna um eterno 

aprendiz diante de seus educandos. 

A você Professor... 

Que dedica seu tempo para despertar a sabedoria, 

questionar a vida e mostrar a realidade. 

A você Professor... 

Que abre as portas de um novo amanhã e colabora 

para que seus alunos alcancem seus objetivos, 

estimulando, compreendendo e comunicando o 

saber. 

A você Professor... 

Que tem a missão não só de ensinar conteúdos, 

mas de ensinar caminhos da paz, da esperança, da 

coragem e do amor. 

A você Professor... 

Que traz em suas mãos não só livros, cadernos, 

provas e trabalhos, mas   também traz no coração a 

alegria, dinamismo e a didática para transmitir   

conhecimentos. 

A você Professor... 

Que busca através de seus ensinamentos e 

conhecimentos não apenas gerar consciência 

critica, mas auxiliar na formação plena do individuo. 

A você Professor... 

Que com seu carisma faz desabrochar a ternura, a 

sensibilidade, o intelecto, a consciência cidadã e 

desperta a religiosidade em seus alunos. 

A você Professor... 

Que quando semeia em terreno fértil, se encanta 

com a colheita e realiza-se ao perceber que tem 

indicado o caminho a muitos. 

A você Professor... 

Que faz os alunos perceberem que são capazes 

não apenas de sonharem,  

mas realizarem seus sonhos! 

Nossa eterna gratidão!! 

 

Por Cristiane e Paulo 

 

PORQUE SOU PROFESSORA 

Não é porque a tarefa seja fácil , certamente, pelo 

contrário; é a mais difícil de todas as formas que já 

tinha tentado ganhar a vida. Nem tão pouco para 

me ostentar perante a sociedade, porque não 

conheço nenhum professor que tenha ficado rico 

sendo somente professor. 

Não ensino por pensar que sei todas as respostas, 

ou porque tenho uma experiência cultural que 

posso compartilhar, ou um título que preciso 

mostrar, até porque quanto mais aprendo mais 

compreendo que nada sei. Então por que ensino? 

Ensino porque esta profissão baseia-se em 

mudança mesmo quando o material de trabalho é 

sempre o mesmo eu mudo, e o que é mais 

importante é que meus alunos também mudem. 

Ensino porque gosto da liberdade de poder errar, 

de aprender e compreender melhor minhas próprias 

lições, e porque estimulando meus alunos estimulo 

a mim mesma o tempo todo. Ensino porque gosto 

de levantar questões 

que levem meus 

alunos a pesquisar 

para terem suas 

próprias respostas.  E, 

Finalmente, ensino 

porque me sinto 

realizada sendo 

professora.   

 

Por Rosangela 
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MENSAGENS DE DESPEDIDA 
 

“Despeço-me dos queridos colegas, levo saudades e 

coração partido, deixo recordações e bons momentos. 

Agradeço a clinica e a todos os enfermeiros 

especialmente a Dra. Cristina e a psicóloga Vanessa, 

só tenho a agradecer; muito obrigado.” 

Maria Aparecida  

 

Estou doente com dificuldade no meu dia a dia, tive a 

coragem de buscar ajuda. Na clinica tive o apoio 

necessário para o inicio do meu tratamento e o mais 

importante, levar a serio todas as etapas do 

tratamento, desta forma estou ciente que irei 

melhorar. 

Antônio Marcos 

 

Às vezes passamos por situações que fogem de 

nosso controle que nos desestabilizam 

completamente nos fazendo perder o foco da vida. Foi 

assim que eu cheguei aqui, sem forças para nada 

pedindo ajuda pra continuar porque lá fora não estava 

mais conseguindo. Hoje estou indo embora; aliviada 

com muita esperança e sabendo que tudo vai ser 

retomado melhor do que estava. Agradeço a equipe 

medica e equipe de apoio o carinho prestado todos 

esses dias. 

Adriana S. 

 

Agradeço a clinica e a todos que me acolheram 

nesses doze dias que estive no período integral, fui 

tratada com muito respeito, atenção e dedicação. 

Desejo a todos que ficam uma excelente recuperação 

e aos que cuidaram do meu estado clinico e 

psicológico muito sucesso amor e sabedoria para 

continuarem atuando. Obrigada e sucesso a todos!! 

Sintia  

 

Eu não podia imaginar as coisas que me 

aconteceriam aqui, o inicio foi incerto, confuso, onde 

todos os estanhos fariam parte da minha vida, onde 

todos os cantos teriam historias escondidas, pacientes 

que viraram amigos, profissionais, médicos que 

viraram companheiros. Este é um momento especial! 

É hora de olhar para trás e ver pelo o que já passei, 

sem duvida muitas tristezas e conflitos, mas, 

felizmente por inúmeros bons momentos de alegrias, 

de vitorias e de cumplicidade. Devo esquecer aqueles 

que me impuseram obstáculos infundados e 

agradecer aqueles que me impulsionaram. É o 

momento de olhar para frente e mais do que nunca de 

valorizar as amizades e os conhecimentos adquiridos 

aqui. Obrigado. 

Paulo 

 

Sempre tive resistência a tratamento psiquiátrico, 

cheguei a clinica através de um colega de trabalho 

que percebeu que eu estava insistindo em trabalhar 

mesmo em condições de “frangalhos”. Passei uma 

semana sem falar na terapia de grupo, pois não me 

sentia segura em abrir meus problemas perante o 

mesmo, conversava somente com meus colegas fora 

desse, durante as atividades e intervalos. Com o 

passar do tempo fui me abrindo nas terapias 

ocupacionais e ficou mais fácil em me expor no grupo. 

Estou consciente que ainda vai levar um tempo para 

eu aceitar melhor essa situação, porem hoje consigo 

reconhecer que o problema esta em mim e não nas 

pessoas com quem convivo e tenho ciência que 

preciso continuar trabalhando isso. 

Rosangela 

 

Tenho muito a agradecer a clinica, toda equipe, 

médicos, terapeutas pelo trabalho que fazem com 

muito profissionalismo, levo em minha memoria muito 

aprendizado, respeito e esperança. Aprendi a 

respeitar as diferentes doenças e problemas de cada 

um, fiz novos amigos e conheci novas pessoas e 

espero que todas elas se curem de seus problemas. 

Deixo aqui meu profundo agradecimento a todos que 

Deus abençoe e nos ilumine. 

Cleverson  

 

Às vezes vocês me perguntam por que cheguei tão 

calado, mas quando entrei aqui encontrei amigos 

parceiros e parceiras que me acolheram com amor e 

carinho fiquei tão a vontade que não gostaria de ir 

embora tão cedo, vocês pra mim foram um porto 

seguro tanto que amarrei meu barco em terra firme, 

ancorei mais vou ter que sair deste porto e deixar 

vocês com muita dor no coração, vou sentir muita falta 

e saudades do amor que senti por vocês, vou sentir a 

falta do calor humano que vocês me deram, minha 

vontade é de não sair deste porto seguro que vocês 

me deram e proporcionaram. A cada um de vocês 

desejo paz nos seus corações, que vocês tenham 

sucesso, paz, alegria e sucesso em suas 

caminhadas, que “Deus” ilumine cada passo, cada 

dia de suas vidas, desejo do fundo do meu coração. 

Ozires 



 

Gazeta da Porto         Página 5 

Curitiba, 07 de novembro  de 2013 

Ano: 05  Edição: 67 
 

 

Confie, pois todos aqui estão para te proteger e 

cuidar.                                                    Beijos Ellem 

 

 Por Luis Guilherme e Desireé 

 

 

DESENHO DA EDIÇÃO 

Nesta edição escolhemos 02 desenhos: da Elaine e 

do Wagner, que puderam expressar seus 

sentimentos e emoções através do desenho!! 

 

 

 

Elaine 

Tenho momentos de pensamentos e 

sentimentos ruins, me sinto deprimida, sem 

amigos, baixa autoestima, após entrar na clinica 

e receber todo carinho, atenção dos amigos que 

fiz e incentivo através das atividades do corpo 

clinico resgatei a atividade de desenhar, que 

deixei adormecido há mais de 10 anos, agora já 

me sinto melhor, fortalecida, acredito nas 

minhas qualidades e estou cheia de esperança e 

planos. O desenho é minha paixão, depois da 

família é claro. O meu olhar para o futuro 

mudou, o que importa é ser feliz hoje!! 

 

 

 

 

 

 

Wagner: 

Eu palhaço 

Estar com a cabeça no mundo, olho verde, não 

enxerga correto as coisas, lágrima, dores de 

coisas que não voltam à morte do meu pai. 

 

 
 

ANIVERSARIANTES OUTUBRO 

 

04/10 – Marcele Santos -assistente administrativo 

04/10 – Maria Cristina   

05/10 – Rita Silva -servente 

06/10 – Caroline Silva -recepcionista 

07/10 – Didio Czarnik Filho -médico 

09/10 – Alcides   

13/10 – Haroldo B. Duarte -médico 

14/10 – Pedro   

15/10 – Maria Oliveira -cozinheira 

21/10 – Cristiano marques -músico 

22/10 – Denise Batista -auxiliar de 

cozinha 

25/10 – Júlio Santos -enfermeiro 

28/10 – Fernando   

28/10 – Melissa B. Wagner -

farmacêutica 

29/10 – André   

Por Luis Guilherme 
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ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO  

EQUIPE PORTO SEGURO ROSA 

 

 

No último dia 30 tivemos uma palestra com a 

enfermeira Mara, sobre a conscientização do 

Combate ao Câncer de Mama.  

Este movimento surgiu na década de 90 nos 

Estados Unidos, tem como símbolo o laço rosa e 

busca alertar sobre os riscos da doença que é a 

segunda mais recorrente do mundo. 

Os pacientes homens ficaram surpresos com a 

possibilidade deles apresentarem também este 

problema. Foi um momento muito proveitoso, onde 

recebemos um panfleto falando sobre o auto 

exame. 

Todos os pacientes e equipe entraram na 

campanha, colocando o laço rosa em apoio. 

ATENÇÃO VEM AÍ  

O NOVEMBRO AZUL 

Depois do Outubro Rosa, para a conscientização 

de mulheres sobre o câncer de mama, é iniciada a 

campanha Novembro Azul. Ela é dedicada a 

mostrar aos homens o quanto é importante fazer 

o teste que faz o diagnóstico do câncer de 

próstata. Durante este mês, a Sociedade 

Brasileira de Urologia (SBU), em parceria com 

Instituto Lado a Lado pela Vida, intensificam o 
alerta. 

O Novembro Azul ocorre em outras partes do 

mundo. Para ajudar na divulgação, importantes 

monumentos brasileiros, como o Congresso 

Nacional e o Cristo Redentor, estão desde esta 

segunda-feira, dia 4, iluminados de azul. O tema 

da campanha é Um Toque, um Drible. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PORTO SEGURO GAMES 
 

No último dia 31 tivemos a nossa gincana: PORTO 

SEGURO GAMES. Foi uma atividade muito 

divertida, com a participação da grande maioria dos 

pacientes, com várias modalidades!! 

Queremos agradecer o envolvimento e a 

participação de todos!! Precisamos de mais 

momentos como esses!! 
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