SPA/ terapia familiar

REDE SOCIAL DE FORTALEZA

Regional:
Nome da organização
VILA SERENA
Endereço
Responsável
Autros contatos
Tipo de organização
Serviços oferecidos

Rua Luis Simão, 15. Coaçu- Eusébio.
Dr. Luis Teixeira e Dra. Maria Teixeira.
Telefone : 3274.8510/ 3474.3832
Vila_serena@ibest.com.br
Centro de tratamento de álcool e outras drogas.
Psicologia individual, de grupo, e para as famílias
terapia ocupacional, atendimento médico clínico e
psiquiátrico.
A instituição também oferece aos internos
palestras, biblioteca, alimentação e hotelaria.
Possui convênio com : ABET, ASSEFAZ, AVON,
BRADESCO SAÚDE, CAFAZ, CAIXA, CAMED,
CASSI, C.E.F., CAPRINOS, CONAB, CORREIOS,
EMBRAPA,
FASSINCRA,
GEAP
SAÚDE,INFRAERO, MEDIPLAN, MED SERVICE,
NOTRE DAMI, PETROBRÁS S/A, UNIBANCO AIG
SAÚDE, UNIMED MULTIPLAN, UNIMED RIO,
UNIMED UNIPLANO E REDE.

População alvo

Tratamento para dependentes químicos do sexo
masculino e feminino. Adolescentes e adultos.

Bairros

Atende a população de todos os bairros e até de
outras cidades.

Critérios de admissão

O critério principal é querer se tratar, pois na
instituição não tem tratamento involuntário, só fica
que realmente tem vontade de fazer tratamento.

Comentários
A instituição demanda de um educador físico para
realizar atividades com o grupo de internos.

Não possui
instituição.

estagiários

nem

pesquisas

na

Tem duas psicólogas para dar conta de todo
atendimento individual dos internos, que só
acontece quando necessário, para o estudo dos
passos, que é realizado com a psicóloga, monitor e
uma pedagoga, para as dinâmicas de grupo e
suporte para a família.
O período de tratamento é conforme o
acompanhamento da equipe multidisciplinar e de
acordo com o período permitido pelo plano de
saúde. No ambulatório são no mínimo 36 sessões.
Os internos tem reuniõess de partilha de
sentimentos e de estudo dos doze passos do
alcóolicos e narcóticos anônimos.
Tem um tipo de modalidade de internação de no
mínimo 15 dias e ambulatório de 12 sessões.
Os internos tem acompanhamento semanal por um
ano pós- tratamento.
Possuem o programa familiar e, 5 sábados
consecutivos, onde acontecem de 9h30 da manhã
às 12h30 reuniões com as familias, palestras,
discussões de filmes focados na co-dependência, é
um dia de orientação e tratamento para os
familiares.
Nos últios 30 anos tratou mais de 30000 adictos e
seus familiares.

