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Introdução 
 

A Comunidade Terapêutica Nova Aliança tem o prazer de 
lhe dar boas vindas e de receber o seu familiar vítima da 
dependência química neste laborioso e necessário processo 
terapêutico de combate à dependência. 

Conhecemos a gravidade e os problemas que envolvem o 
uso de drogas e entendemos como fundamental o papel da família 
como agente de solução. Por isto, abrimos nossas portas e 
contamos com você família no processo de recuperação.  

Temos certeza que, através da ação conjunta (CERNA – 
INTERNO – FAMÍLIA), cada um assumindo seu papel em prol 
deste objetivo, podemos tornar a recuperação de vidas uma 
realidade. 

Com a intenção de informar o papel de cada um nesta 
caminhada é que lhe dedicamos esta cartilha, esperando que você a 
leia com atenção e cumpra as orientações. 

No mais, a ação poderosa de Deus guiará e dará a todos a 
vitória sobre esse terrível mal. 

“Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, 
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça.” 

 (2 Timóteo 3.16). 
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Entendendo o problema 
 

Muitos dos dependentes químicos iniciaram seu 
envolvimento com as drogas exatamente no lugar onde se creria 
que estariam mais seguros: dentro de casa. 

Os pais são o modelo de comportamento adulto dos filhos, 
assim o consumo de qualquer tipo de drogas (medicamentos, 
álcool, cigarro, cocaína, entre outros) por parte dos pais é 
inconscientemente um incentivo à criança que os observa. 

Algumas pessoas têm uma visão equivocada quanto aos 
danos das drogas lícitas, julgando-as menos nocivas que as ilícitas 
como a cocaína, heroína, etc. 

Nesse sentido, não há diferença entre as drogas, pois todas 
produzem efeitos catastróficos na vida do usuário, em todos os 
aspectos. 

E é devido a essa avaliação equivocada por parte da família 
que a criança tem seu primeiro contato com as drogas (visual), que 
desperta a curiosidade e futuramente poderá a conduzir ao 
consumo de substâncias psicoativas. 

O uso abusivo de álcool ou outras drogas, geram na vida do 
ser humano uma série de problemas físicos, emocionais, 
comportamentais e espirituais, levando-o uma vida de extremo 
sofrimento para ele, para sua família e pessoas à sua volta. 

Entendemos que apenas deixar o uso das drogas não é 
solução para o problema, é necessário que o ser humano busque e 
alcance novidade de vida,  tratando, assim, a raiz do problema. 

No CERNA nossa preocupação é tratar além do aspecto 
físico, também a mente e o espírito através da conscientização 
sobre a necessidade de desenvolver um relacionamento com Deus 
e, a partir de então, estabelecer uma nova maneira de viver 
(processo de reformulação de seus pensamentos, hábitos e 
comportamentos) no qual o uso de drogas e suas mazelas não mais 
encontrarão razão e lugar de existir. 

“Entrega teu caminho ao Senhor, confia nEle e Ele tudo fará.” 
(Salmos 37.5)  

Sintomas da dependência química 
 

Alguns fatores comportamentais podem auxiliar na identificação de 
um usuário de substâncias psicoativas. 

* Mudanças Psicológicas: irritação, agitação, falta de sono, 
agressividade e impaciência sem motivo aparente, isolamento e 
distanciamento da família, passam mais horas trancados no quarto, 
evita contato com a família, choro em excesso e dramatizações, 
mudanças de humor, instabilidade emocional, desinteresse pelas 
atividades escolares e profissionais, mentiras, mania de perseguição 
e medos infundados, esquecimento e desatenção; 

* Mudanças Físicas: emagrecimento repentino e falta de apetite ou 
fome intensa, mudança na tonalidade e na textura da pele, pupilas 
dilatadas, olhos avermelhados, secura na boca, assoa o nariz ou 
funga sem estar resfriado ou gripado, aumento da temperatura 
corporal; 

* Mudança de Hábitos: falta de limpeza, higiene e cuidados com 
objetos pessoais e com seu corpo, passam mais tempo fora de casa, 
passa a não dar satisfação aos pais ou mente a respeito dos lugares 
que está freqüentando, passa a dormir fora de casa com freqüência, 
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não apresenta os amigos à família, não menciona nome de amigos, 
perde objetos com facilidade (celular, relógio, roupas em geral),  

 

tiram de casa seus pertences e os da família, vive pedindo dinheiro 
emprestado quando não o furta, fala desenfreada. 

 

Como a família reage em situações dessa 
natureza? 

 

Num primeiro momento os familiares negam a possibilidade 
de o indivíduo estar consumindo qualquer substância ilícita, até 
porque acreditam ter dado todas as orientações necessárias a 
respeito do assunto. 

Normalmente pais não aceitam que um filho (a) esteja 
consumindo essas substâncias e tentam contornar a situação 
fazendo tentativas de manter diálogos, porém não obtém sucesso, 
já que o indivíduo foge desse tipo de assunto ou até é irônico com 
seus pais alegando inocência. A negação dos pais é tão evidente 
que vão adiando qualquer atitude para salvar seu ente querido. Isso 
pode durar meses e até anos para que a família “acorde” e tome 
uma atitude. Esse comportamento é mais conhecido como 
“codependência”. Uma doença familiar que promove a 
desestabilidade de todo seio familiar. Envolve pais, irmãos, avós e 
etc. 

Por mais dolorida que seja a verdade, a família deverá ter 
coragem para procurar ajuda e orientação para conhecer esse 
mundo das drogas que vai consumindo e destruindo dia a dia as 
famílias. 

O que fazer se identifiquei que meu ente 
querido está usando drogas? 

 

Procure imediatamente auxílio e orientação de profissionais 
especializados quanto à atitude correta diante dessa problemática. 

Converse com seu familiar demonstrando interesse em 
ajudá-lo. Incentive-o a assumir sua dependência, evitando 
julgamentos e preconceitos. 

Procure alternativas de tratamentos voluntários e encoraje o 
dependente à internação. 

Como prevenir que as drogas cheguem ao meu lar? 

A maior forma de prevenção é a informação. O indivíduo 
deve ser orientado desde sua infância sobre a problemática das 
drogas. 

Além disso, a criança deve ser amada, mas deve conhecer 
limites para que não se torne uma pessoa inconseqüente, o que 
favorece a busca pelo prazer momentâneo das substâncias 
químicas. 

Não deve haver consumo de qualquer substância psicoativa 
no seio familiar, visto que a criança aprende pelo exemplo de seus 
pais. 

Deve ser prezada a harmonia, o diálogo e a boa convivência 
entre todos os membros da família, para que o indivíduo encontre 
equilíbrio e saúde em seu lar, minimizando as probabilidades do 
mesmo tentar fugir de sua realidade por meio das drogas ou de 
qualquer outro meio que venha a agredir sua saúde física, mental, 
emocional e espiritual. 
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O que o CERNA oferece – Instalações físicas 
 

No CERNA, o alcance de novidade de vida inicia-se com o 
oferecimento ao interno de uma estrutura física ampla e 
confortável. Contamos com: 

Ala Masculina 
 

� Quatro apartamentos coletivos guarnecidos de beliches e guarda 

roupas individuais, cada um com banheiros internos (suítes) e 

lavanderia. 

� Refeitório ventilado para 60 pessoas; 

� Cozinha no mais alto padrão de higiene e qualidade; 

� Auditório com ar condicionado, equipamento de som e vídeo, 

TV 42”, e TV por assinatura; 

� Almoxarifado com oficinas e ferramentas; 

� Capela; 

� Sala de leitura; 

� Campo de Futebol; 

� Amplo ambiente de jardim; 

� Praça de convivência; 

� Horticultura; 

� Áreas de lazer; 

� Bebedouro com filtro. 
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� Três quartos coletivos guarnecidos de beliches e guarda 

roupas, três banheiros e lavanderia. 

� Refeitório para 10 pessoas; 

� Cozinha no mais alto padrão de higiene e qualidade; 

� Sala de televisão com equipamento de som e vídeo, TV 32” e 

TV por assinatura (Nossa TV); 

� Almoxarifado; 

� Amplo ambiente de jardim; 

� Climatizador de ar umidificado; 

� Área de lazer; 

� Bebedouro com filtro. 

 

 

 

O que o CERNA oferece - Terapêutica 
 

Visando tratar no aspecto físico, emocional, 
comportamental e espiritual, o CERNA oferece ao 
interno(a) a possibilidade de reformulação de seu 
estilo de vida em um ambiente em que as normas 
são bem estabelecidas, proporcionando pleno 
respeito entre todos os agentes do tratamento. 

Neste ambiente, o interno(a) terá alimentação adequada e 
estará vinculado(a) a um cronograma de atividades que conta com 
laborterapia (terapia através do trabalho: horta, jardim, pomar, 
plantações, pecuária, faxina, cozinha, construção civil, manutenção 
elétrica, serviços gerais e para as internas, trabalhos manuais, curso 
de culinária, artes plásticas e curso de corte e costura, além de 
outros cursos rotativos), bem como, palestras diversas e, 
primordialmente; momentos de oração, leitura e ministração da 
Palavra de Deus. 

Importante ressaltar que o tratamento oferecido pelo CERNA 
não é medicamentoso, exceto os casos em que haja prescrição 
médica, sendo oferecido tratamento espiritual e psicossocial. Dessa 
forma, todo atendimento médico-hospitalar é feito por meio de 
parceria com o SUS (Sistema Único de Saúde) e através da rede 
privada quando o interno(a) dispuser de convênio médico ou 
quando preferir usar e pagar pelo serviço médico particular. 

Importante também ressaltar que as internas que estiverem 
no período de gravidez terão seu pré-natal assistidos pelo SUS 
(Sistema Único de Saúde) ou por meio da rede privada quando a 
aluna dispuser de convênio médico ou quando preferir usar e pagar 
pelo serviço médico particular. A interna gestante deverá retornar a 
sua residência no mês que anteceder o parto para que providencie 
os meios necessários para o nascimento da criança, estando o 
CERNA desobrigado quanto às responsabilidades pós-parto, visto 
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que o tratamento oferecido pela instituição envolve apenas a 
dependência química.  

Em qualquer caso, toda a medicação que necessitar ser 
utilizada pelo(a) interno(a) deverá ser providenciado pela família. 

Enquanto estiver sob tratamento, o interno(a) só poderá 
submeter-se a tratamento dentário de emergência, devendo os 
tratamentos estéticos ou os mais prolongados serem deixados para 
após a conclusão do tratamento. 

O objetivo do processo de recuperação é envolver o(a) 
interno numa rotina de auto-reflexão e reflexão na Palavra de Deus, 
motivando-os ao amadurecimento espiritual, para que alcance a 
capacidade de respeitar a si mesmo e ao próximo, a tomar decisões 
saudáveis, resgatando e desenvolvendo bons hábitos, assumindo 
responsabilidades pessoais, familiares, profissionais, sociais e 
espirituais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que a família deve oferecer – aspecto 
material 

 

Na admissão do (a) dependente no 
CERNA, estipula-se um valor mensal de ajuda de 
custo para o tratamento. Diz-se ajuda de custo, 
pois o valor convencionado com a família não 
cobre totalmente o custo do tratamento, cuja cobertura 
total é alcançada pelo trabalho de captação de recursos 
feito pelo CERNA, através de parcerias com a iniciativa 
privada e com o Estado. Além do valor de ajuda de custo, a família 
deve providenciar para o interno(a): 

Enxoval (material fornecido apenas uma vez, no 
ato da internação) 

• 01 Bíblia; 
• 01 ventilador (em caso de internação masculina); 
• 02 Cobertores; 
• 02 jogos de cama (lençol, sobre-lençol e fronha); 
• 02 toalhas de banho; 
• Roupas, roupas íntimas, tênis, sapatos e chinelo (as internas 

não podem usar roupas curtas (saia ou shorts), decotadas ou 
transparentes); 

• 01 rodo; 
• 01 vassoura; 
• 01 esfregão; 
• 01 balde; 
• 01 escova de lavar roupas; 
• 01 pano de chão; 
• 02 dúzias de prendedores de roupas; 
• 01 caderno; 
• 01 caneta; 
• 01 lápis; 
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• 02 cartelas de analgésico; 
• 02 cartelas de antitérmico; 
• 02 escovas de dente; 
• 01 frasco de bom ar.  

Material de uso mensal (fornecido no ato da 
internação e uma vez por mês até o final do 

tratamento): 
• 04 sabonetes; 
• 02 cremes dentais; 
• 04 rolos de papel higiênico; 
• 02 desodorantes; 
• 04 barbeadores; 
• 01 caixa de sabão em pó; 
• 01 amaciante; 
• Absorventes para as internas; 

Observação 
 

Caso queira, a família poderá trazer shampoo, 
condicionador, gel fixador (sem álcool), creme de barbear (sem 
álcool), perfume, pó anticéptico e, para as internas, cosméticos em 
geral, maquiagem, utensílios para manicure e pedicure, etc... 

 

 

 

 

O que a família deve observar 
 

É necessário que a família conheça e submeta-se com respeito e 
responsabilidade aos procedimentos para todas as atividades no 
CERNA. 

Observações gerais 
 

• Antes de ingressar no CERNA o interno(a) receberá 
previamente todas as informações sobre o processo 
terapêutico e, caso decida pela internação, deverá declarar 
expressamente sua vontade espontânea de participar do 
tratamento, bem como que concorda com o modelo 
terapêutico oferecido e que respeitará todas as normas 
internas do CERNA; 
 

• Ao ingressar no programa de tratamento, o interno(a) deverá 
ser submetido a uma revista pessoal e de seus pertences. 
Essa medida garante sua própria segurança e a segurança 
dos(as) demais internos(as); 
 

• Jamais entregue dinheiro nas mãos do interno(a) 
independente do que ele lhe diga ou de sua insistência: isto 
pode ser um problema para ele(a) e também para você; 
 
 

• Não é permitido aos internos ficar em posse de dinheiro, 
qualquer quantia ficará sempre sob a guarda da 
coordenação. 
 

• Qualquer objeto (roupas calçados, presentes, etc.), 
correspondências, e mesmo alimentos e medicamentos que 
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forem trazidos no dia de visitas, devem ser entregues 
diretamente no escritório ao monitor(a) responsável. 

Visitas 
 

• As visitas ocorrem uma única vez a cada quinzena (um final 
de semana sim e outro não); 
 

• Somente familiares mais próximos (pai, mãe, filhos, irmãos, 
esposas(os) ou companheiras(os) podem visitar; 
 

• É expressamente proibido que os familiares estejam em 
posse de cigarros, bebidas alcoólicas, energéticos, 
medicamentos ou drogas nos dias de visitação; 
 

• Durante as visitas não é permitido o ingresso das famílias 
nos quartos ou o trânsito em locais afastados do prédio 
central; 
 

• Não é permitido aos visitantes o envolvimento afetivo 
(namoro, paquera, etc.) com os demais internos(as); 
 

• A família não deve deixar o interno(a) falar ao celular, em 
hipótese nenhuma, a não ser com autorização expressa do 
coordenador; 
 

• Nas visitas, as mulheres (mães, filhas, irmãs, esposas, etc.) 
não devem usar roupas provocativas (coladas, decotadas, 
transparentes e ou curtas). Trata-se de uma medida de 
preservação das mulheres de sua família (de olhares 
indiscretos) e do interno (de comentários indiscretos e 
desavenças). 
 
  

Telefonemas 
 

• A família pode ligar para o interno(a) uma vez por semana e 
falar por 5 minutos; 
 

• O interno(a) pode ligar (à cobrar) para a família uma vez por 
semana e falar por 5 minutos; 
 

• Os horários das ligações: 
 

 DIAS HORÁRIOS 
Segundas 
Terças 
Quartas 
Sextas 

 
Das 17:00h. às 18:40h. 
Das 19:30h. às 21:00h. 

 
Quintas Das 17:00h. às 18:40h. 
Sábados Das 14:30h. às 18:30h. 
Domingos Das 14:00h. às 17:00h. 

 
• Caso tenha que comunicar ao interno(a) qualquer fato que vá 

gerar no mesmo alguma ansiedade, expectativa ou abalo 
emocional (por exemplo: questões familiares em geral, festas 
de aniversário, casamento, ou festividades da família, 
falecimentos, dívidas, questões legais, etc.) a família deve 
falar primeiramente com o Coordenador(a) do tratamento. 

 

O que o interno(a) não pode ter consigo 
 

Visando manter o ambiente seguro, priorizar o processo 
terapêutico e promover a boa convivência entre os internos não é 
permitido que se traga ao CERNA: 



  

 

10 

 

• Qualquer substância que iniba ou altere o humor (drogas 
lícitas e ilícitas (cigarros, álcool, medicamentos, etc.); 
 

• Aparelhos celulares; 
 

• Equipamento individual de som ou imagem (mp3, mp10, 
ipods, câmeras digitais, etc.); 
 

• Dinheiro; 
 

• Alimentos perecíveis ou que necessitem de cozimento; 
 

• Objetos pontiagudos ou cortantes (facas, canivetes, tesouras, 
etc.); 
 

• Óculos escuros; 
 

• Jornais e revistas; 
 

• Literatura que não seja previamente analisada e aprovada 
pela Coordenação; 
 

• Fotografias e qualquer objeto pessoal que tenha associação 
com o uso de drogas (lícita ou ilícita). 

Família 

Como lidar com o pós-recuperando? 
 

Enquanto o dependente químico está internado, a família 
fica isenta de algumas responsabilidades com ele. 

Mas, quando o tratamento é concluído e o interno volta para 
casa, o que a família deve fazer? 

Partamos do princípio que o tratamento da dependência 
química nunca acaba, apenas muda de nível, e a participação da 
família de forma coerente e responsável se faz imprescindível na 
continuação do tratamento. 

Ao retornar ao convívio familiar, o dependente não deve 
passar por constrangimentos, julgamentos e preconceitos por parte 
da família. 

Ele deve ser acolhido com amor e incentivado a restituir sua 
vida social. 

Não é aconselhável a ida a ambientes onde haja o consumo 
de bebidas alcoólicas ou qualquer outro tipo de drogas lícitas ou 
ilícitas. 

É fato cientificamente comprovado que o dependente de 
qualquer substância psicoativa não deve ter nenhum tipo de contato 
com tais substâncias novamente, pois um pequeno consumo 
desencadearia todo o transtorno de crises de abstinência 
novamente. 

A família deve ter o entendimento de não consumir e não 
manter qualquer substância psicoativa em casa (álcool, cigarro, 
medicamentos em excesso, entre outras), esforçando-se para 
juntamente com seu familiar dependente abolir totalmente o 
consumo dessas substâncias de seu lar e de sua vida, visto que esse 
mau hábito acarreta sérias conseqüências para o ser humano.  
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Algumas imagens do CERNA 
 

 

Ala masculina 

 

Dormitórios – Ala masculina 

 

 

 

Capela 

 

Ala feminina 



  

 

12 

 

 

Praça de Convivência 

 

Refeitório 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horta 

 

 

 

 

 

 

 

Ônibus para transporte dos internos 
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Campo de futebol 

 

 

Arara – Ala masculina 

 

Papagaios – Ala masculina 

 

 

Ala feminina (área de convivência) 
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Considerações finais 
 

“Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa.” 

(Atos 16:31) 

 

Informações adicionais: 
 

CERNA – Comunidade Terapêutica Nova Aliança 

Endereço: Travessa Nova Aliança, 3254, Setor 

Chacareiro – CEP: 76.940-000 

Rolim de Moura- RO  

Telefones: 

(69) 3442-9374 

(69) 3442-2681 (fax) 

e-mail: amandovidas@hotmail.com 

Site: www.cerna.com.br 

 


