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ORIENTAÇÃO NA
ASSEMBLÉIA
A Coordenaçãode Saúdee
Assistência daAssembléia tem
assistentes sociais e psicólogas
preparadas para onentarfafmliarese
amigos de dependentes químicos. O
atendimentoéfeitono IOandardo
Edifício Tiradentesoupelotelefone
290-7870
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dependência química (álcool. drogas

e remédios) é uma questão complexa.

que envolve fatores pessoais, físicos e psicológi-

cos. Na maioria dos casos. o dependente não

consegue enxergar o problema em sua fase inici-

ai. nem admitir que precisa de tratamento. A ajuda

e a compreensão da família e dos amigos são

fundamentais para que ele consiga dar o primeiro

passo para a cura: a "remissão espontânea". ou

seja. superar a negação do problema e se dispor

a buscar ajuda especializada. De acordo com es-

pecialistasem tratamento de dependentes quími-

cos. esta é. sem dúvida, a parte mais difícil no

processo de cura. já que os doentes têm medo

de ficar marcados no seu círculo social como fra-

cos e viciados.

Para oferecer apoio aos familiares e amigos

de pessoas dependentes do álcool e das drogas.

foi criado, há mais de 30 anos. na Califórnia

(EUA). o Grupo Nar-Anon (Narcóticos Anôni-

mos Grupo Familiar). Em Belo Horizonte. o Nar-

Anon existe desde 1986 e conta com dois gru-

pos em funcionamento. O seu objetivo principal

é estabelecer condições para um melhor relacio-

namento familiar com o dependente. e assim.

colaborar para o sucesso do tratamento. A única

exigência para uma pessoa se tornar membro da

Nar-Anon é que exista. em sua família ou no cír-

culo de amigos. um dependente químico.

Anonimato - Uma regra determina que cada

participante do grupo deve se manter no anoni-

mato. e seu nome completo não pode ser divul-

gado pelos meios de comunicação. As reuniões

do Nar-Anon em Belo Horizonte são realizadas

às terças-feiras. de 15 às 17 horas. no Hospital

Santa Maria, na Av. do Contorno, 4.766. Serra.

e às quintas-feiras. de 19h às 21 h. na sala da

comunidade da Igreja de São Mateus. na RuaJoa

quim Unhares. I I. esquina com a Rua Caratinga, ~

no Anchieta. Na Internet, o Nar-Anon pode ser

acessado no sli.ehttp://www.domain.com.br/c1i-

entes/naranon/index. htm.

Dependentes têm
grupo exclusivo
Narcóticos Anônimos (Nar-Anon) é uma

entidade mundial de ajuda no tratamento

da dependência química. Em Minas Gerais, exis-

tem mais de 20 grupos espalhados por várias ci-

dades. O grupo não tem fins lucrativos e não é
ligado a nenhuma instituição, grupo político ou

religioso. Para fazer parte do grupo, o único re-

quisito é o desejo de parar de usar drogas.

Em Belo Horizonte. dois grupos realizam reu-

niões semanais: Grupo Vida Nova. na Av. do

Contorno. 4.766. Serra. com reuniões às ter-

ças-feiras. de 20 às 22 horas e domingo. das 19

às 21 horas; e Grupo Reviver. na Av. Augusto de

Lima, 233. sobreloja 21 (Edifício Maletta). Cen-

tro. com reuniões às sextas-feiras. das 20 às 22

horas e aos sábados. das 19 às 21 horas.

Sintomas
O dependente do álcool e das drogas

tem mudanças freqüentes de comportamen-

to. e seu rendimento na escola e no trabalho

diminui bastante. Em períodos de abstinên-

cia. apresenta sintomas como tremores.

sudorese. alucinações auditivas e visuais e

delírios constantes
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