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O  Que é e Quem é?
DEPENDENTE: portador de uma doença 
progressiva, que pode tornar-se fatal levando a 
pessoa ao hospício, cadeia ou cemitério. Atinge 
diretamente o usuário de Substâncias Psicoativas 
ou de comportamentos inadequados.
CO-DEPENDENTE: portador também uma doença 
progressiva, que pode levar pelos mesmos progressiva, que pode levar pelos mesmos 
caminhos fatais. Atinge diretamente a família ou 
pessoa muito intima do usuário e indiretamente a 
todo um círculo de convivência, quer familiares 
mais afastados porém com laços afetivos, quer 
sociais, como escola, trabalho, comunidade.



O que é um co - dependente

• “Um co-dependente é alguém que deixou o 
comportamento de outra pessoa afeta-lo, e 
que sente- se obcecado por controlar o 
comportamento desse outro.” comportamento desse outro.” 

(Melody Beattie “Vencer a Co-dependencia”)



co - dependente

• Ou : É a pessoa que  desenvolve 
relações baseadas em problemas. O 
foco está sempre no outro e o vínculo 
não é o amor ou a amizade, mas a não é o amor ou a amizade, mas a 
doença, o poder, o controle. No fundo o 
co-dependente acredita que pode 
mudar o outro. Seus relacionamentos 
são criados para transformar os outros.



O que é Codependência?
• É a inabilidade de manter e nutrir 

relacionamentos saudáveis com 
os outros e consigo mesmo. 
Nos relacionamentos co-
dependentes não existe a 
discussão direta dos problemas, 
expressão aberta dos sentimentos expressão aberta dos sentimentos 
e pensamentos, comunicação 
honesta e franca, expectativas                                   
realistas, individualidade,                                           
confiança nos outros e em si
mesmo. (CODA)



O que é Codependência?

• Ou : É a pessoa que  desenvolve 
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• É uma reação à autodestruição do outro que 
acaba por destruir  a pessoa que convive com 
ele no nível físico, emocional e espiritual. 

• O Co - dependente torna – se  vítima da doença 
alheia e, quanto mais se esforça para fazer esta 
pessoa abandonar o "vício"/adicção ou mudar 
de postura diante da vida,
menos ela melhora e mais menos ela melhora e mais 
arrasados e co – dependentes

(doentes) se fica, como
consequência  da
impotência em obter
resultados satisfatórios.



Os co-dependentes estão sempre cuidando
de um relacionamento problemático,
assumindo a responsabilidade por suas
escolhas, inclusive as conseqüências dos
seus atos. Costumam regular a vida do
outro, dando-lhe diretrizes e atéoutro, dando-lhe diretrizes e até
organizando seus horários de almoço,
banho, lazer, etc. Por isso, o fracasso e o
sucesso do outro são por ele
experimentados como seus, já que
sentem-se responsáveis por suas atitudes



AS FASES DA CO-DEPENDENCIA

1ª Fase : Fuga da realidade 
com a negação, a certeza que 
todos os seus vizinhos tem todos os seus vizinhos tem 
problemas menos o na sua 
casa; 



2ª Fase: desespero -
superada a fase da negação
e a realidade vindo à tona
refugiam-se então no “circo”
do desespero, afinal eles
poderiam imaginar tudo
menos ter ummenos ter um
dependente de drogas. Nesta
fase a tendência por parte da
família é de agressividade e
muitas cobranças.



3ª fase: Barganha. 
Tentam de tudo para mostrar 
ao Dependente que são os 
melhores pais, esposos, 
amigos..  do mundo, 
oferecem tudo , como oferecem tudo , como 
viagens (de preferência para 
outros estados ou até 
mesmos fora do país), carro, 
dinheiro, mudam o filho de 
escola, etc.



4ª Fase: Depressão - Quando nada 
adianta e infelizmente é o que normalmente 
acontece, vem então a  fase que é a da 
depressão Uma angustia muito profunda, 
muitas emoções negativas, uma fase que 
atinge em cheio o dependente e pode causar 
certa descompensação                                        certa descompensação                                        
levando o adicto a pensar na                               
possibilidade de tratamento
ou o que é  mais provável 
levá-lo ainda mais para o 
Fundo  do Poço.



5ª Fase: A raiva - ira – A s pessoas
ficam profundamente ressentidos e na
realidade não consegue esconder a
decepção e raiva. O outro aspecto é: como
acham que já fizeram tudo que lhes era
possível, partem então para liberar suapossível, partem então para liberar sua
agressividade contra o dependente. Ex: um
jovem de 19 anos que chegou para a triagem
com vários pontos cirúrgicos na cabeça, por
ter levado uma pancada de seu pai com um
pedaço de caibro.



6ª Fase Aceitação: Somente
quando a se percebe que nada
resolve é que vem a ultima fase
que é a da aceitação. Este é o
momento do Tratamento para o
dependente e sua família. É
quando se consegue encarar aquando se consegue encarar a
pessoa como doente e a
dependência como uma doença
e parar de vê-lo como um
delinqüente, como também a
nossa sociedade o vê.



Não fugir da realidade, decidir a 
olhar para onde as falhas realmente 
se encontram: dentro de si mesmo.

Se é uma doença Como recuperar-se?

É sua responsabilidade fazer alguma 
coisa. Culpas, censuras e críticas só 
atrapalham, descarte-as. Se for 
difícil, procure ajuda.



Felizmente, este transtorno 
pode ser tratado em grupos de 
auto-ajuda, psicoterapia 
individual e de casal, e se for 
necessário, até com 
antidepressivos e ansiolíticos. 
Mas como o co-dependente é 
uma pessoa com grande 
dificuldade de receber ajuda, 
somente com a tomada de somente com a tomada de 
consciência de que tem um 
problema mais em si mesmo 
que no outro difícil, é que 
poderá exercitar e sair deste 
ciclo doentio que destrói sua 
vida.



Os grupos de  auto-ajuda levam a 
pessoa a despertar para ela 
própria. Possibilitando uma 
compreensão interna de seus 
problemas e de sua doença. Na 
partilha elas falam de si, de suas 
emoções e de seus sentimentos. 
Não se permite que o co-
dependente fique falando da 
pessoa-problema em sua vida. O 
foco é ela(e), o trabalho é para que 
pessoa-problema em sua vida. O 
foco é ela(e), o trabalho é para que 
ela(e) se perceba  e libere, naquele 
momento, suas energias. Esse 
trabalho é muito eficaz, pois traz o 
conhecimento sobre as emoções 
ou reações da co-dependência e 
propicia a liberação de energias 
negativas através dos 
depoimentos, da expressividade 
das emoções.



Os sinais de RECUPERAÇÃO
-Equilíbrio emocional- deixa de reagir aos 
comportamentos de auto-destruição da pessoa-
problema e se restabalece do caos financeiro resultante 
da neurose; 
Aprende:
-a dizer não quando tem que dizer não;
-a se defender  e a enxergar seus direitos   em vez de 
lutar somente pelo direito dos outros; lutar somente pelo direito dos outros; 
-a trabalhar a família de origem, ou seja, a  olhar para 
dentro de si mesma para descobrir as origens da sua 
co-dependência.;
- a estabelecer limites de trabalho; 
- a não permitir que outras pessoas a controlem. 
Começam a sentir vontade de viver e 
acreditar que há um propósito para a sua 
vida. 



Lição De Vida

“A sua vida lhe pertence. Dela e 
somente dela você terá que 
prestar contas. A vida alheia não 
está sujeita ao seu julgamento. está sujeita ao seu julgamento. 
Os erros do seu semelhante, 
sobre ele pesarão”.  
Comece o Dia Feliz (reflexões) Pastorino



LEMBRE- SE SEMPRE
A escolha é sua.
As respostas estão dentro de você.
Tudo o que tem a fazer é analisar, 
ouvir e acreditar.
" O pessimista queixa-se dos ventos. "" O pessimista queixa-se dos ventos. "
" O otimista espera que eles mudem. "
" O realista ajusta as velas... "
( Autor Desconhecido )



• Obrigada!!!

• godoypimenta@uol.com.br
• 33 – 99895607/ 32763524
• Governador Valadares - MG• Governador Valadares - MG

VIVA e DEIXE VIVER.


