
Aulo: Uma
pessoa
dependente é
uma pessoa em
desvantagem

Vencendo a dependência 
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Já . existe uma consciência da necessidade de uma ação preventiva contra o alcoolismo e uso de drogas

Fabiana Oliveira

As estatísticas assustam,
mas a verdade é que qualquer
tipo de tratamento de combate
ao alcoolismo tem uma eficácia-
limite de 40% e, no que se refere
às drogas, os resultados
positivos não ultrapassam iii-
significantes25%. Diante de tais
números e tendo em vista o
elevado consumo de drogas
diversas e álcoolpelapopulação
- incluindo os adolescentes - a
sociedade tem aprofundado o debate sobre o tema
à procurado formas de combate à dependência
química.

Palestras promovidas por entidades civis,
campanhas pela TV e rádio são algumas das
alternativas utilizadas para chamar a atenção das

j	

pessoas sobre o assunto.
O médico Aulo Gomes

- Pereira, formado pela
UFMG e com
especialização emdepen-
dência química, alerta, no
entanto, que a sociedade

-	 ainda	 carece	 de
-. )	 informações sobre drogas.

Id	 -	 Ele abordou esse tema em
palestra, na Assembléia,
promovida	 pelo

•	 --.'S	 Departamento de Saúde e
Assistência (subárea

O	 Psicologia).
A maior preocupação

de Pereira diz respeito ao
consumo de álcool e

maconha drogas socialmente já praticamente
aceitas pela população. "Há um comportamento
permissivo eliberalcomrelaçãoaessassubstâncias,
que têm risco de provocar dependência a longo
prazo", comentou.

Seus efeitos, ao contrário do que muitos
imaginam, são tão lesivos quanto os de outras
drogas. Segundo pesquisas realizadas, o uso da
maconha provoca a síndrome amotivacional no
usuário da droga, que deixa de executar tarefas
planejadas, por falta de iniciativa e vontade. A
maconha - é preciso ressaltar - é a droga mais
consumida em Minas Gerais, apesar do uso da
cocaína estar aumentando muito desde 1988.

A dependência química tem como reflexos
alterações de humor, irritação e depressão, além
de provocar a perda da capacidade intelectual e
afetiva do indivíduo. "Uma pessoa dependente é
uma pessoa em desvantagem, principalmente no
mundo competitivo em que vivemos", opinou o
médico. Fónilas para lidar com os dependentes
não existet4?Carinho e palmada" podem ser
úteis, dependendo da ocasião. Os grupos de auto
ajuda despontam também como alternativas
válidas para quem quer deixar as drogas. Eles
funcionainFp interferência de terapeutas.

O CenttMineiro de Toxicomania, referência
no tratamento de drogados no Estado, atendeu no
ano passado 8.485 pacientes. Do total de
toxicômanos que chegaram aoCentro,45% tinham
entre 3le6ø anos; 35% entre 21 e3ø anos e 14%
entre 16 e 20 anos. Segundo informações do
Centro, os toxicômanos são poliusuários que, na
maioria, combinam maconha e cocaína.

A
Assembléia

oferece
alternativas

para o
tratamento

de pacientes
dependentes
de drogas e

álcool

Alcoolismo é o problema mais comum na AL
Na Assembléia Legislativa, além da preocupação com

o crescente aumento no consumo de drogas, o alcoolismo
chama atenção, por ser um problema que surge com mais
frequência na Casa. Segundo o diretor em exercício do
Departamento de Saúde e Assistência, Anielo Greco
Rodrigues dos Santos, o alcoolismo provoca a perda de
produtividade, dificuldades de relacionamento e faltas ao
trabalho, como reflexos da dependência, prejudicando assim
o desempenho do funcionário.

A intenção do Departamento é divulgar informações
sobre alcoolismo pelos diversos setores da Assembléia,
como objetivo de conscientizar os funcionários. Segundo a
assistente social Arriete Corrêa Araújo, desde agosto do
ano passado as licenças médicas estão sendo controladas
estatisticamente, a fim de colher números sobre a
dependência química entre os funcionários , da Casa.

A Assembléia, para quem não sabe, oferece alternativas

para o tratamento de pacientes dependentes de drogas ou
álcool. Entre as opções, há o atendimento ambulatorial,
tratamento psicológico, convênios com o Centro
Psicoterápico, Centro Psicoterapêutico, além de assistência
pelo Ipsemg e no Hospital Santa Maria.

Os deputados também se engajaram na campanha de
combate às drogas. Está tramitando na Assembléia projeto
de lei do Deputado Sebastião Helvécio (PMDB), que
estabelece normas para a comercialização de cola de
sapateiro no Estado. A Asfas (Associação Feminina de
Assistência Social), por Outro lado, doou um terreno de 52
hectares, em Ribeirão das Neves, para a Fazenda Recanto
de Cahá, que trata de adultos dependentes de drogas. Neste
terreno será construída uma casa especial para receber
menores de rua dependentes. A Fazenda existe há sete anos
e foi criada pela Cóngregação dos Padres dos Sagrados
Corações.
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