
 

 
 

A “Vila Verdade – Centro para Tratamento de Dependência Química” está localizada em 

uma área rural a 35 km (30 minutos) do centro de Belo Horizonte.  

Proporcionamos aos nossos residentes um ambiente de paz e serenidade com toda 

privacidade, segurança e conforto necessários. 

Nossa estrutura é distribuída em uma área de aproximadamente 15.000 m² com mata 

nativa, pomar, horta, criação de pavões, galinheiro, dentre outros, como demonstrado 

abaixo. 

 

Infra Estrutura 

 

 Casa Administrativa; 

 Casarão Sede – residência com 05 quartos; 

 Consultório; 

 Refeitório com fogão a lenha; 

 Espaço de reuniões e atividades; 

 Recreação: piscina, sauna, quadras poliesportivas, vestiários, sala de musculação e 

sinuca; 

 Churrasqueira; 

 Espaço do Programa de Acolhimento e Orientação da Família; 

 Áreas de convivência; 

 Estacionamento privativo; 

 Asfalto até o portão. 

 

Equipe 

 Vasti de Vasconcellos Spínola (CRP 4/9648) 

Diretora Clínica - Psicóloga Clínica especialista em Dependência Química 



 

 
 Dr. Wagner Augusto Parreiras da Silva (CRM 32442) 

Médico Psiquiatra  

 Marta Santos Sales (CRP 4/25892) 

Psicóloga Clínica e doutoranda pela UFMG 

 Luciano Magno Pinheiro (CRP 04/37424) 

Psicólogo Clínico  

 Cintia Caroline Cobucci F. Costa (CRP 04/27072) 

Psicóloga Clínica 

 Clarinda Maria Dias Silveira (CRP 04/9081 ; OAB/MG 62.414) 

Psicóloga Clínica/Advogada  

Administração/RP 

 Vanessa Rodrigues Lauar (CRN 9/0399) 

Nutricionista responsável pela elaboração do cardápio, especialista em Nutrição Clínica 

 

A equipe da Vila Verdade é composta ainda por enfermeiros, professor de educação física, 

monitores e equipe de apoio (administrativo, alimentação, rouparia e conservação), os 

quais são treinados e comprometidos com o Programa de Tratamento. 

 

Alimentação 

 

Nossa clínica oferece um programa nutricional (06 refeições diárias) criteriosamente 

preparado com ingredientes integrais e orgânicos, selecionados por suas propriedades 

antioxidantes, anti-inflamatórias e destoxificantes. 



 

 
 Nosso cardápio foi cuidadosamente desenvolvido para estimular a depuração de 

substâncias que interferem no equilíbrio da saúde corporal, auxiliando no processo de 

desintoxicação, privilegiando cada residente na fase medicamentosa e em necessidades 

nutricionais específicas. 

Vila Verdade é um centro de reabilitação que desenvolve e aplica tratamento fitoterápico e 

Detox específicos para dependência química e, dentre outros benefícios, este Programa 

reduz os sintomas da abstinência. 

Todos os procedimentos nutricionais estão de acordo com o Manual de Boas Práticas na 

Manipulação de Alimentos e demais exigências regulamentadas e aprovadas pela ANVISA. 

 

Proposta Terapêutica 

 

Entendemos que a dependência química é uma doença primária, crônica, progressiva, 

incurável e de fins fatais caso não seja corretamente tratada e estabilizada. Trata-se de uma 

doença multifacetada que afeta todas as áreas da vida do dependente: física, mental, 

emocional, social, familiar e espiritual. 

Nossa proposta baseia-se na atenção integral ao residente e à sua família, visando não só o 

tratamento psicológico, físico, mental e espiritual (não-religioso), como também a 

elaboração de um Plano de Vida, Programa de Prevenção de Recaída e acompanhamento 

Pós-tratamento, incluindo atividades fundamentadas nos Doze Passos. 

Vila Verdade busca uma visão mais profunda do indivíduo no seu contexto de vida e suas 

inter-relações com o mundo a sua volta. Vila Verdade vai além do “não usar” focando o 

tratamento em como viver sem drogas.  

A meta do Programa Vila Verdade é uma profunda reestruturação do indivíduo, que leve-

o a uma percepção do mundo e estilo de vida em que a utilização de substâncias 

psicoativas não é mais atraente. 



 

 
O programa contempla também atividades físicas orientadas por professor de educação 

física e ministradas diariamente.    

 

 

 

 

 

Outros detalhes podem ser consultados em nosso site 

www.vilaverdade.com.br 

Ou esclarecidos através de nosso telefone 

(31) 3596-3001 

http://www.vilaverdade.com.br/

