
 
SPA/ terapia familiar    REDE SOCIAL DE FORTALEZA       
 
Regional: VI              

Nome da 
organização 

ELO DE VIDA : Hospital de saúde mental de 
Messejana. 

Endereço Rua Vicente Nobre Macedo, Messejana, CEP : 
60841-110, Fortaleza/ CE. 
Fone: 08531014348 
 
 

Responsável  
Sandra Coelho 
 

Autros 
contatos 

 

Tipo de 
organização 

 
 Pública 
 

Serviços 
oferecidos 

Tratamento para dependência química no Hospital 
dia, onde eles permanecem de 8 horas até 17 
horas, tendo direito a atendimento médico, grupos 
terapêuticos, atendimento individual de Psicologia, 
grupo para a família, atividades físicas, grupos 
educativos e grupos de AA e NA uma vez por 
semana. 
O tratamento é de no mínimo 3 meses e no 
máximo 9 meses, mas dependendo do caso pode 
oferecer mais tempo. 
Os pacientes levam a medicação necessária para 
casa e retornam no dia seguinte. 
Grupos de teatro, música e relaxamento 
Quando é necessário os pacientes também são 
encaminhados para Fisioterapia e serviços 
odontológicos. 
São utilizadas como técnicas a Abordagem 
Cognitiva – Comportamental e a Prevenção da 
Recaída – Marlatt 
Capacidade máxima de 30 pacientes 
 
 



 
 
 

População 
alvo 

 
Dependentes químicos 
 

Bairros   
Recebe de todo o Estado 
 

Critérios de 
admissão 

  
Fazer uso do álcool ou de outra substância 
química. 
Estar em abstinência no mínimo 15 dias. 
Sexo masculino 
Família participar do grupo para a família. 
O sujeito precisa estar motivado para o tratamento, 
sua entrada deve ser voluntária. 
Não ser portador de transtornos psicóticos ou 
sociopatias graves. 
Não ser portador de doença clínica, exceto se 
estiver em tratamento. 
Ser maior de 18 anos 
Ter moradia fixa 
Ter horário disponível para tratamento de 8 às 17 
horas. 
A admissão é feita com a triagem e através de 
entrevista do paciente com a coordenação  
(acolhimento, entrevista, contrato e plano 
terapêutico, normatização e rotina do serviço) e 
entrevista da família com a coordenação  
(acolhimento, marcar avaliação familiar com o 
serviço social/grupo de orientação familiar). 
 
 
 

Comentários Para começar o tratamento no Elo de Vida, é 
preciso que os pacientes tenham passado 15 dias 
internados em regime fechado para desintoxicação 
no Hospital Mental de Messejana, após esses 15 
dias eles entram no tratamento do Elo de Vida em 
regime semi-aberto. A demanda para o tratamento 
é enorme e são apenas 20 leitos para 
desintoxicação no Hospital, então muitos ficam 
esperando dias fora do Hospital para ter uma vaga. 
O grupo de família acontece semanalmente nas 
quartas e conta com a participação de 2 psicólogas 
e uma assistente social. 
 
Existe também um grupo voluntário para as 



famílias chamado Flor do Bem, este não possui 
psicólogos. 
 
A equipe do Elo de Vida possui 2 psicólogos, 1 
terapeuta ocupacional, 1 médico,1 enfermeira, um 
técnico de enfermagem, 5 agentes administrativos, 
1 assistente social e 1 pessoa responsável pelos 
serviços gerais. 
 
 
 
 
 

 


