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CLÍNICA DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO CENTRADEQ
COMPLETA 1 ANO E ANUNCIA EXPANSÃO
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OUTRA VISÃO COMUNICAÇÃO - 14/11/2017

A clínica do Centro de Tratamento de Dependência Química (Centradeq) em parceria com o Centro de Recuperação de
Dependentes Químicos (Credeq), localizada em Lagoa Santa (MG), completa 1 ano de atividades neste mês e anuncia
a construção de mais 10 quartos, que se somarão aos nove existentes. Com esta obra, a clínica, que atualmente tem
estrutura para 70 pacientes, irá mais do que dobrar a sua capacidade de atendimento. A previsão é que até janeiro de
2018 a nova estrutura já seja inaugurada.

A
clínica Centradeq para dependentes químicos em Lagoa Santa é exclusiva para
homens, que fazem um tratamento de 9 meses. Os problemas tratados são com
álcool, drogas (crack, cocaína, maconha, LDS, Extasy e demais psicoativos),
farmacodependência e problemas psiquiátricos. Atende a pacientes por meio de
internações voluntárias, compulsórias e involuntárias, esta última amparada
pela pela Lei Federal 10.216, artigo 6, de 6 de abril de 2001. A Centradeq
possui cronograma terapêutico baseado em doze passos dos Alcoólicos Anônimos e
Narcóticos Anônimos e tratamento individualizado por paciente, através de
equipe multidisciplinar composta por psiquiatra, psicólogo, assistente social e
terapeutas especialistas no tratamento da dependência química.

São 30 mil metros quadrados de área, muito verde, com horta,
animais, piscina, academia, sala de jogos, sala de aula, quadra poliesportiva,
espaços multidisciplinares, salas de atendimento e refeitório - Fotos: Paulo
Cunha / Outra Visão Comunicação

&ldquo;Somos
um centro de tratamento que acredita na recuperação do ser humano. Nossa missão
é ajudar pessoas que têm problemas com álcool e drogas a encontrarem uma nova
maneira de viver baseada na abstinência, valores familiares e espiritualidade&rdquo;,
explica o terapeuta e sócio do Centradeq, Ivan Pinto. Ivan, que também é
radialista e comentarista esportivo, usou drogas por 25 anos, foi internado em
clínicas voluntárias cinco vezes e internado em uma clínica involuntária uma
vez. &ldquo;Foi depois de passar pela clínica involuntária que entrei em recuperação,
processo este que desenvolvo continuamente em minha vida. Estou limpo há cinco
anos&rdquo;, conta Ivan. Com o projeto do Centradeq, voltado para ajudar outras
pessoas com problemas com drogas, ele encontrou o estímulo para não recair.
&ldquo;Minha luta é para devolver a vida para os dependentes e suas famílias&rdquo;,
fala.

Clínica de tratamento de dependentes químicos do Centradeq
completa 1 ano e anuncia expansão
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No
momento, são 60 homens em tratamento no Centradeq. Desde a inauguração, em
novembro de 2016, onze pacientes já terminaram o processo. &ldquo;O tratamento é
humanizado, baseado em princípios de honestidade, mente aberta e boa vontade&rdquo;,
completa o assistente social e sócio do Centradeq Wellington Vieira. Na clínica
Centradeq, os pacientes são internados sob responsabilidade de um familiar de
1º grau.

A clínica do Centradeq tem estrutura para 70 pacientes e vai
mais do que dobrar a sua capacidade de atendimento. A previsão é que até
janeiro de 2018 a nova estrutura já seja inaugurada

&ldquo;A
internação involuntária é um assunto polêmico. Mas tem momentos que as famílias
do dependente não encontram outra saída. Tentam clínicas voluntárias e outros
tratamentos, mas sem sucesso. O dependente começa a prejudicar as pessoas em
volta e a colocá-las em situações de risco. São roubos que eles fazem dentro de
casa, se envolvem com pessoas perigosas que vêm atrás deles cobrando dinheiro
das drogas&rdquo;, defende Ivan Pinto.

Estrutura
e rotina
A
clínica Centradeq oferece comodidade, conforto, assistência médica, assistência
psicológica, segurança e monitoramento completo por vídeo 24 horas. Ao todo,
são 30 mil metros quadrados de área, muito verde, horta, animais, piscina,
academia, sala de jogos, sala de aula, quadra poliesportiva, espaços
multidisciplinares, salas de atendimento, refeitório. Está situada em Lagoa
Santa (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a 35 km, cerca de 40
minutos de distância da capital mineira.

&ldquo;Acreditamos
que quando a mente está sã, o corpo está são&rdquo;, detalha Ivan. Por isso, o
esporte é muito valorizado. &ldquo;Estimulamos as práticas ao ar livre, interações
com a natureza e com eles mesmos&rdquo;. Dentro da rotina, tem aulas com professores
especializados de fitness funcional, hidroginástica e natação.

Na clínica Centradeq o esporte é muito valorizado

Eles
utilizam a literatura dos doze passos dos Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos,
com o objetivo de preparar as pessoas para se reintegrarem a sociedade de forma
plena, ao mesmo tempo resgatando valores espirituais e familiares. Não possuem
religião definida, mas estimulam a espiritualidade.
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A clínica Centradeq para dependentes
químicos em Lagoa Santa (MG) é exclusiva para homens, que fazem um tratamento
de 9 meses

O
tratamento engloba reuniões individuais e em grupo, terapia cognitivo
comportamental, prevenção a recaída e laborterapia funcional. A laborterapia
inclui: cuidados com animais, horta, quartos, cozinha, limpeza, construção
civil, entre outros. &ldquo;Estimulamos que o grupo participe e se comprometa com
atividades. Existe um sentimento de coletividade muito bonito, os pacientes
gostam de contribuir com nosso espaço&rdquo;, conta Ivan. Também acontecem aulas de
Inglês, Música, Matemática, Português, preparação para supletivos, por meio de
ajuda mútua entre os pacientes e a clínica já trabalha para concretizar
parcerias com instituições de ensino.

Com
cerca de 20 profissionais, a equipe é composta por médico psiquiatra
especialista em dependência química, psicóloga especialista em dependência
química, assistentes sociais, enfermeiras, terapeutas, conselheiros,
seguranças, nutricionista e cozinheira.

O
custo médio mensal da internação por pessoa é de R$ 2.500,00.

Comunicação
com a família
A
equipe da clínica recomenda às famílias dos pacientes a frequentarem grupos de
apoio, para aprenderem a lidar melhor com o paciente. As famílias fazem visitas
mensais e se comunicam por cartas, e-mail e WhatsApp com o parente, que
responde sob monitoramento da equipe. As famílias também participam de um grupo
do WhatsApp com a coordenação da clínica, em que os coordenadores colocam fotos
e dão notícias frequentemente. &ldquo;Estamos sempre de portas abertas às famílias. E
a todos que quiserem conhecer o nosso trabalho. Respeitamos os pacientes.
Trabalhamos para um ambiente saudável e tranquilo. Estamos todos juntos nesta
jornada, uns apoiando os outros&rdquo;, conta Ivan. &ldquo;Acreditamos na recuperação. A
nossa maior satisfação é completar o ciclo do tratamento e nos despedirmos de
mais uma pessoa que se redescobre e reconquista a própria vida. São
renascimentos&rdquo;, completa.

Ivan Pinto, terapeuta e sócio do Centradeq

Fotos em Alta Resolução - Galeria Outra Visão / Centradeq https://goo.gl/HFHS5a
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- Centradeq - Rua
Antonio Junior Rabelo, 95, Bairro Palmital III, Lagoa Santa, MG
Telefones: Vivo
(31) 97124-5682 - Tim (31) 97123-7654 - Vivo (31) 99996-7211
Site:
www.centradeq.com.br

Assessoria
de Imprensa &ndash; Outra Visão Comunicação
Raquel
Aguirre &ndash; (31) 9 9203-0205 &ndash; raquel@outravisao.com.br
Paulo
Cunha &ndash; (31) 9 9275-2887 &ndash; paulo@outravisao.com.br
Outra
Visão Comunicação &ndash; (31) 3657-5060 &ndash; www.outravisao.com.br
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