
 

  ORIENTAÇÕES 

 ÀS FAMÍLIAS DOS RESIDENTES 

Queridos familiares, 

Sejam bem vindos à nossa instituição.  Temos um enorme prazer em tê-los conosco.  

Gostaríamos de dar-lhes algumas orientações para que nossa caminhada seja a melhor 

possível. Primeiramente agradecemos a confiança de vocês em nosso trabalho 

deixando sob nossos cuidados o seu ente querido. Nós queremos muito trabalhar em 

parceria com vocês. 

POR FAVOR, LEIA ATÉ O FINAL 

1º- Realizamos a reunião de família todo 2º sábado do mês, que tem inicio às 14h e a 

participação da família é obrigatória e fundamental. Solicitamos que tenham 

compromisso com o horário de chegada, para não perderem nada do conteúdo da 

reunião, para não interromper o raciocínio do palestrante e tirar a atenção dos 

participantes. Para o bem estar do residente, só permitimos 4 pessoas  por visita; 

2º- Os telefonemas e visitas só são permitidos a partir da 2ª fase do tratamento. Você 

poderá telefonar e obter notícias com o monitor de plantão pelo telefone (0xx21) 

2745-1065; 

3º- Não é permitido entregar nenhuma encomenda ao residente. Mesmo que sejam 

balas biscoitos ou objetos pessoais. Tudo, sem exceção, deverá ser entregue ao 

monitor de plantão que fará uma revista no material e repassará ao residente. 

4º- Informamos que toda doação de balas, bolos, biscoitos, chocolates, etc., será 

dividida entre todos os residentes. Assim estaremos evitando que alguns tenham o 

privilégio de ter guloseimas e outros não. Além disso, estaremos ensinando a dividir. 

5º- Toda tarde de sábado temos visitas para os residentes a partir da 2ª fase. 

Normalmente servimos um café após a reunião. Por isso, solicitamos que as famílias 

tragam um bolo, sanduíches, refrigerantes, tortas salgadas, etc., para que possamos 

ter esse momento de confraternização com todos os residentes, os que estão 

recebendo visitas e os que ainda não recebem. 

6º- Não é permitido fumar nas dependências do CERVHU; 

7º- Lembrem-se que a responsabilidade de repor o material de higiene pessoal é da 

família, que o deverá fazer a cada mês. Creme dental, sabonete, shampoo e 



condicionador (opcional), desodorante sempre em creme ou rollon (nunca líquido) 

papel higiênico, sabão em pó, água sanitária, etc.; 

8º- Não é permitido o uso de perfumes ou desodorantes líquidos pelos residentes. 

Tomamos essa medida para proteger os dependentes de álcool, que na abstinência 

podem fazer ingestão; 

9º- Não levem ao residente problemas que ele não possa resolver nesse momento de 

internação. Isso poderá levá-lo a uma desistência; 

10º- Estimule seu ente querido a cumprir todas as fases do tratamento. Infelizmente 

temos visto famílias estimularem seu ente querido a procurar um emprego quando ele 

ainda está na 3º fase e quando esse residente volta para a comunidade corremos o 

risco de seu foco não estar mais no tratamento e sim no trabalho prometido. Muitas 

vezes as famílias vêem seu familiar bem fisicamente, e tendem a pensar que o 

problema já foi resolvido. A dependência química é uma doença incurável, progressiva 

e fatal, temos que ter a ciência de que o tratamento é um processo;  

11º- Quando o residente conquista a 3ª fase, a família fica tendenciosa a pensar que 

ele está bem para voltar pra casa, trabalhar e ajudar nas despesas da família. A terceira 

fase é o momento em que ele começa a sair da comunidade, e assim podermos avaliá-

lo em que área ele tem tido mais dificuldade em sua recuperação e assim ajudá-lo a 

conseguir manter-se livre das drogas. Não o pressione a voltar antes do tempo, pois 

ele precisa estar bem emocional, psicológica e espiritualmente para enfrentar as 

dificuldades e os problemas que porventura surjam em sua caminhada. A aparência 

física nos engana. Uma pessoa que usa drogas ano após ano, não se pode dizer que 

estará liberta em dois ou três meses. Ajude-nos a ajudar seu ente querido e não crie 

expectativas nele que você não possa cumprir; 

12º- Não se permita ser manipulada(o) cedendo a pedidos de coisas desnecessárias, 

dinheiro ou cigarros. Há uma norma interna que diz que se o residente consumir 

drogas na comunidade ele será desligado do tratamento. Por isso, se ele tentar te 

chantagear dizendo para você levar cigarro ou outro tipo de droga, lembre-se: ele será 

desligado. Então não arrisque ceder à pressão; 

13º- Só é permitido que os residentes da 2º fase em diante façam uso do telefone, nos 

dias determinados pela comunidade (quarta-feira e domingo). Por isso, nunca 

empreste o celular para o residente em dias de visita. Se assim proceder ele será 

disciplinado. Não se deixe levar pela manipulação dele; 

14º- Quando a esposa ou namorada vier fazer visitas, pedimos a compreensão que 

tenha cuidado com o tipo de roupa usará. Não use roupas curtas, apertadas e 

marcando o corpo, transparentes ou com a barriga exposta. Lembre-se que todos 

estão sem contato com o exterior. Além disso, pedimos que evite beijos exagerados e 

sentar-se ao colo. Precisamos manter um bom ambiente. Temos famílias que nos 

visitam com idosos e crianças. Ajude-nos, por favor!  



15º- Para toda e qualquer declaração de internação que seja solicitada será cobrada 

uma taxa administrativa de R$ 50,00 

OBS. Caso haja um imprevisto e você não possa vir fazer a visita, nos telefone 

avisando, para não termos problemas com o residente levando-o ao abandono. 

Certos de poder contar com seu apoio e parceria para obtermos sucesso no 

tratamento de seu ente querido nos colocamos a disposição para esclarecer qualquer 

dúvida. 

 

Atenciosamente, 

Dâmaris da S. S Duarte 

Superintendente 

 

 


