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RESUMO 

O projeto proposto parte de uma nova consciência de tratamentos naturais, devido aumento qualificativo 
da violência e dependência química, tanto em drogas lícitas como ilícitas, e também doenças como 
depressão, ansiedade e outras doenças tratadas com medicamentos químicos, sem resultados, 
buscando trazer de volta à sociedade a consciência do poder da natureza e a da sua preservação e 
exploração, sendo assim autossustentável. O objetivo do complexo é reabilitar para uma nova vida desde 
a alimentação aos hábitos que afastaram o ser humano de ter uma vida menos saudável e voltada ao 
exterior e ao materialismo. Os tratamentos serão com uso desde plantas nativas da Amazônia, com 
poderes curativos, até yoga, SPA, música, dança, pesca, cultivo de hortas orgânicas e de todos os 
vegetais entre outros que serão usados para os tratamentos. Objetiva-se trazer para a sociedade 
moderna a essência que está sendo perdida, através do contato homem e natureza e a sua verdadeira 
auto realização e autoconhecimento. O Centro terapêutico Amazônia é, portanto, uma inovação na forma 
de entender a medicina e nossa cultura perdida pela tecnologia, devolvendo à sociedade a ligação pura 
entre o ‘’eu’’ exterior e o ‘’eu’’ interior, a cultura e medicina indígena e muito do que se foi perdido pela 
exploração e falta de respeito ao seu modo de vida e conhecimentos milenares. 
 
Palavras-chave: Reabilitação. Dependência Química. Tratamentos Naturais. 
 

ABSTRACT 
The proposed project is part of a new awareness of natural treatments, due increase adjective of violence 
and chemical dependence in both licit drugs and illicit drugs and also diseases such as depression, 
anxiety and other diseases treated with chemical medicine without results. Seeking to bring back to 
society the conscience of the power of nature and its conservation and exploitation, being thus self-
sustainable. The objective of the complex is rehabilitate for a new life from the power supply to the habits 
that lead the human being to have a life less healthy and facing the pool and to materialism. The 
treatments will be from native plants of the Amazon with healing powers until yoga, SPA, music, dance, 
and fishing, cultivation of organic farms and of all plants among others that will be used for all treatments. 
Bringing modern society the essence that if this being lost through the contact man and nature and true 
realization and self-knowledge. The therapeutic Center Amazon is, therefore, an innovation in the way of 
understanding the medicine and our culture lost by technology, returning to society the pure connection 
between the ''I, self'' pool and the ''I self'' inner being, culture and indigenous medicine and much of that 
was lost by exploitation and lack of respect to their way of life and ancient knowledge. 
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INTRODUÇÃO 

O complexo terapêutico irá atender desde pessoas com transtornos de 

ansiedade, depressão até pessoas com dependências químicas. 
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A ayahuasca vem para relembrar essa ligação com a natureza, com a essência, 

com a consciência, com o despertar de cada ser interior para uma vida melhor, e o mais 

importante o amor próprio. 

Um ato de amor, é muito mais que transformar um paciente um usuário, de um 

estado de desabilidade a um estado de habilidade, de um estado de incapacidade a um 

estado de capacidade. Por isso a reabilitação engloba muitos profissionais e todas as 

pessoas que fazem parte desse contexto que é refletido, todos os usuários, suas 

famílias, e assim finalmente toda a comunidade. Ela representa um conjunto de 

serviços e programas, os quais se desenvolvem para ajudar pessoas com problemas 

severos e persistentes. A reabilitação para Pitta (2004, p.13) “é considerada antes de 

tudo e neste momento, historicamente, em todo mundo, uma necessidade ética, é uma 

exigência ética.” 

A arquitetura é muito importante nesse aspecto. Pensar em um projeto assim, é 

pensar em cada detalhe com amor ao próximo, pensando em sua melhora, em sua cura 

e em sua descoberta, para que juntos o ser humano, a natureza e a arquitetura formem 

um complexo de reabilitação de vida. 

Segundo Marllat e Donovan (2009 apud, RANGÉ, 2011), na dependência, o 

indivíduo está sujeito a um estado de fissura e mesmo em longo período de abstinência, 

é acompanhado de pensamentos invasivos, sintomas de ansiedade, irritabilidade e 

desconforto.  

A reabilitação nada mais é que um processo de reconstrução. Configura-se como 

o ato de exercitar a nossa cidadania e ter consciência de que isso terá contratualidades, 

e antes de curar com técnicas de reabilitador, é preciso aprender a dar um sentido para 

a reabilitação. A reabilitação no Brasil traz consigo valores inferiormente literais, o ‘’re’’ 

evoca um estado de repetição ou para trás. Habilitação vem de o verbo habilitar-se 

através de um misto de aptidões, conhecimentos, autoconhecimento, realização que 

ainda traz direitos de uma capacidade legal para exercê-lo de alguma atividade, quando 

os juntamos na palavra “reabilitação” trazemos um sentido de re-cobrança, buscando 

muitas vezes reestruturar um fisiologia normal. (PITTA, 2004). 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Técnicas Empregadas Na Reabilitação dentro do Complexo. 

A equoterapia trabalha o corpo todo. Conforme o cavalo dá um passo o corpo 

responde a este estímulo e trabalha junto com o animal. A ação cinética e dinâmica 

realizada pelo cavalo exige do praticante movimentos de antecipação, orientação e 

adaptação que envolvem o sistema nervoso a nível neuromotor e neuropsíquico. Pode 

ser considerado um conjunto de técnicas reeducativas e reabilitativas que atuam para 

superar danos sensório-motores, cognitivos e comportamentais. Melhora o equilíbrio, 

ajuste tônico, alinhamento corporal, coordenação motora, consciência corporal, 

funcionalidade, inciativa, autoestima, autoconfiança, independência, maior interação 

social. (MEDEIROS, 2016). 

O yoga trabalha um estado de hiperconsciência chamado Shamádhi, está muito 

além de medição, e isso requer tempo e saúde. Os efeitos sobre o corpo, sua 

flexibilidade, fortalecimento muscular, aumento de vitalidade e administração do stress 

faz sentir muito rapidamente. O yoga ensina, por exemplo, como respirar melhor, como 

relaxar, como concentrar-se, como trabalhar músculos, articulações, nervos, glândulas 

endócrinas, órgãos internos, etc. 

Os Florais de Bach foram criados por um inglês nos anos 1930. São 38 essências 

de plantas e florais que podem ajudar a administrar as pressões emocionais do dia-a-

dia. Cada floral é indicado a uma emoção específica. Pode ser tomando individualmente 

ou misturado de acordo com o que estiver sentindo. 

A acupuntura é uma terapia milenar originária da China, que consiste na 

aplicação de agulhas em pontos específicos do corpo para tratar doenças e para 

promover saúde. Estas agulhas, quando aplicadas sobre algumas regiões específicas 

são capazes de tratar diversas doenças físicas ou emocionais como sinusite, asma, 

enxaqueca ou artrite por exemplo, além de melhorar o sistema imunológico. 

A Ayahuasca é uma bebida feita a partir da decocção de duas plantas 

amazônicas, o Jagube (um cipó que tem nome cientifico Banisteriopsis caapi) e as 

folhas da Chacrona (cujo nome cientifico é Psychotia viridis). 

Ayahuasca “é uma palavra de origem quíchua e significa liana dos espíritos ou 

ainda cipó das almas, dos mortos.” (LUNA, 1986 apud LABATE ;GOULART; ARAUJO, 

2009, p.21). Planta de origem indígena, da Amazônia peruana e brasileira, tem usos 

terapêuticos e ritualísticos. Consiste em uma bebida psicoativa utilizada por xamas, 

religiões e grupos independentes no Brasil, pode ser chamada também de yajé, caapi, 
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natema, pindé, kahi, mihi, dápa, bejuco de oro, videira do ouro, videira dos espíritos, 

videira da alma, na língua portuguesa hoasca, ou também como Santo Daime ou 

vegetal.  

A planta tem sido fonte de muitos estudos e,  pelo seu potencial de uso 

terapêutico, sessões foram conduzidas no Departamento de Neurociência e 

Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP). A causa da 

depressão muitas vezes é incerta, mas estudos apontam que é causada por um 

desequilíbrio nas monoaminas cerebrais especialmente a serotonina. Os efeitos 

psicoativos da ayahuasca são produzidos pela ação conjunta da inibição das enzimas 

monoamina oxidase no trato gastrointesinal e no fígado; assim como a ação do DMT 

nas áreas frontais e paralímbicas do cérebro, mais precisamente nos receptores 5-HT, 

que são receptores que se ligam à serotonina. Estudos foram realizados com seis 

pacientes que foram diagnosticados com pressao desde o nivel leve ao severo, cada 

participante tomou uma dose de 2ml/kg de ayahuasca, que continha 0.8mg/ml de DMT 

e 0.21mg/ml de harmina, a sessão durou 4 horas, foi acompanhado em  niveis de 

escalas. (SCIELO, 2006), tais níveis estão representados na Figura 1:  

 

Figura 1. Níveis de depressão 

 
Fonte: disponível em: <http://www.scielo.br/>. Acesso em 23 mai. de 2016 

 

Os resultados foram muitos satisfatórios. No primeiro dia após a ingestão da 

ayahuasca, os níveis baixaram para 62%, diminuindo ainda mais no sétimo dia, 

chegando a 72%, subindo de novo no décimo quarto e voltando a baixar no vigésimo 

primeiro. Os medicamentos para depressão demoram duas semanas para fazerem 
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efeitos, enquanto a ayahuasca já começa a ter reações cerebrais no mesmo dia de uso, 

além das melhoras que os pacientes notaram como mudanças de humor, redução no 

sentimento de culpa, intenções suicidas, melhora no trabalho e atividades cotidianas. 

A bebida não apresentou resultados cognitivos e sensoriais, devido ao baixo nível de 

DMT composto na dose aplicada. Foi comprovado que o uso terapêutico da ayahuasca 

pode ser administrado de forma segura e que ela tem um potencial significativo como 

antidepressivo. O único efeito adverso é o vômito, mas os pacientes relataram não ser 

um desconforto tão grave. (SCIELO, 2006) 

O termo mais antagônico relacionado à ayahuasca é o de 
alucinógeno, Gordon- Wasson questionou sua utilização, pois 
etimologicamente essa palavra significa divagar lentamente ou 
falar sem sentido, também a conotação de estar louco ou 
delirar, e estes traços não seriam representativos da 
experiência. O autor propôs denominá-los enteógeno, que 
significa Deus dentro de nós, pois caracteriza a melhor a 
essência dessas vivências. (WASSON, 1980, p.232 apud 
PALAEZ, 2002, p.476) 

A SAGE Open Medicine, de acesso livre, publicou um estudo recente no caso 

de 9 pacientes que declaram ter benefícios no tratamento de câncer com ayahuasca. 

Esses pacientes eram diagnosticados com câncer de cérebro, ovário, útero, mama, 

próstata, estômago e colón. Três pacientes tiveram melhoras detectadas em exames 

clínicos, com níveis de PSA e CEA.  

 
Figura 2. Ayahuasca e o câncer 



 6

 

Fonte: Disponível em: <http://plantandoconsciencia.org/>. Acesso 
em 01 de jun. 2016 

 

Em aspecto farmacológico os princípios ativos DMT e Harmina estão 

relacionados ao tratamento de câncer, estão relacionados a mortes celulares. Assim é 

possível que  ayahuasca diminua o fluxo sanguíneo ao redor dos tumores, causando a 

morte celular em células cancerígenas, mudando seu metabolismo. (SCHENBERG, 

2013). 

 

DESENVOLVIMENTO 
Estudo de Caso 

Centro de Autoconhecimento Casa dos Espelhos  

Está localizada na cidade de Jacarezinho na chácara Céu azul, possui uma área 

de 30 mil metros, onde se realiza um trabalho espiritual e terapêutico voltado para 

pessoas com diversos tipos de necessidades através do autoconhecimento e cura com 

a medicina ancestral da sagrada Ayahuasca, o local é ecumênico e voltado para 

pessoas de todas as religiões. 

 

Os ambientes que formam a casa dos espelhos são: 
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01 casa (quarto, sala e cozinha conjugados e banheiro) 

01 banheiro comunitário 

01 templo 

01 clareira  

 
 Figura 03. Templo de Consagração 

 
Fonte: Autora  
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Figura 04. Clareira 

 
Fonte: Autora     

 

Figura 05. Caminho de pedras feito à mão 

 
Fonte: Autora  
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Figura 06. Cachimbos 

 
Fonte: Autora  

 
 

 Figura 07. Taro do Osho 

 
 Fonte: Autora 
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Figura 08. Garrafa com Ayahuasca 

 
Fonte: Autora 

 

 

A Casa dos Espelhos ainda estava em fase inicial em junho de 2016 completou 

um ano, e ainda existem muitas coisas a serem melhoradas. A ideia do coordenador 

consiste em poder criar uma comunidade autossustentável. No momento vemos a 

necessidade de um banheiro mais próximo ao templo e um lugar maior para as 

consagrações, pois o ambiente consegue receber apenas 12 pessoas sentadas. 

A necessidade de lugares para receber os visitantes, que vêm de outras cidades, 

para que possam se alojar e retornar para suas casas no outro dia também aparece 

como umas das prioridades no local. Um espaço para poder plantar e fabricar o chá, 

assim sendo autossustentável produzindo medicamento natural oferecido como 

terapia, também é necessário. 

São necessários ainda: Local para horta, pomar e também espaço para criação 

de animais, um templo amplo para consagração com área mais arejada e confortável 

para os visitantes e participantes do local. 

Há também a necessidade de um local para administração do local e 

armazenamento. 

A visita ao local e conversa com o diretor da Casa dos Espelhos, fez perceber-

se a necessidade de pensar em um local criado com amor em cada detalhe, um 

complexo que venha a atender todas as necessidades voltadas para o bem estar e 

reabilitação para uma nova oportunidade.  
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CADD - Comunidade de assistência aos dependentes de drogas 

A comunidade terapêutica para dependentes químicos está localizada no 

município de Jacarezinho, Bairro Vila Rural, Fazenda CADD. Atende apenas homens, 

possui uma área de 7 alqueires. A construção é de alvenaria e concreto armado com 

telha cerâmica. 

O processo para recebimento dos residentes começa com uma entrevista e 

também para serem orientados sobre as normas e exigências da casa, passando 

também por exames médicos e psiquiatra, pois alguns necessitam de medicamentos, 

para conseguirem dormir e sentirem melhor, mas isso é temporário, pois aos poucos o 

medicamento é retirado do residente. 

A comunidade possui: 

10 dormitórios para residentes 

02 dormitórios para admistração 

01 sala para psicóloga 

01 sala para psiquiatra 

01 refeitório 

01 sala de tv 

01 sala para academia 

01 sala de estudos 

01 sala de jogos 

01 capela  

01 banheiro comunitário  

01 horta  

01 pomar 

01 campo de futebol  

01 lavanderia  

03 currais 

01 viveiro de galinhas 

01 gruta para oraçoes  

01 banheiro comunitario  

01 oficina de manutenção 

01 quadra de volêi 
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Figura 09. Capela 

 
Fonte: Autora 

      

                                                                                                                                    

Figura 10. Dormitório 

 
Fonte: Autora  
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Figura 11. Sala de jogos  

 
Fonte: Autora  

 
 
 

 Figura 12. Banheiro Comunitário 

 
 Fonte: Autora  
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Figura 13. Sala Psicóloga 

 
Fonte: Autora  

 
Figura 14. Refeitório 

 
Fonte: Autora  
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Figura 15. Cozinha 

 
Fonte: Autora  

 
 
 
 
 

Figura 16. Horta 

 
Fonte: Autora  
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Figura 17. Curral 

 
Fonte: Autora  

 
Figura 18. Sala de Estudos 

 
Fonte: Autora  

 
 

No local, utilizaa-se a terapia ocupacional com trabalhos diários, cuidado das 

hortas e do pomar, com os animais e também produção de leite, além de fazerem 

manutenção do lugar na oficina. 

O ambiente externo é agradável, com bastante área verde, amplo e arejado, há 

lagos e lugares para conversar. Precisa de melhorias, pois observa-se que a academia 

é um pouco precária e os aparelhos já estão bem gastos. Os pesos muitas vezes são 

feitos pelos próprios residentes. A comunidade não possui um depósito adequado para 

alimentos. Há  necessidade de mais banheiros e reforma do atual. Os quartos não 
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possuem guarda roupas e são um pouco apertados. A instalação elétrica e a portas 

precisam de reparos. 

 

 

Localização  
 

Figura 19. Localização 

 
Fonte: Autora  

 
 
 
Análise do Entorno  

O entorno configura-se como grandes áreas rurais, contendo duas áreas em 

amarelo destinadas a moradias. A área menor à esquerda é um propriedade privada. 

Ao lado direito temos um bairro, chamado Platina, que é composto de poucos 

moradores. Mas como pode se ver, a maior área é verde, perfeita para a proposta, não 

muito longe e também não muito afastada. 
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Figura 20. Entorno 

 
  Fonte: Autora 

 
 

 
  

CONCLUSÃO 

Nos dois estudos de caso, a presença de um projeto arquitetônico estudado para 

o local faz muito falta, vindo a contribuir para uma boa realização de um conjuto com 

resultado, onde a arquitetura e a terapia possam trabalhar, realizando assim o principal 

objetivo. A presença de ambientes que tragam conforto e tranquilidade, e também a 

maneira como as pessoas ocupam seu tempo ocioso no CAAD foi muito pensada no 

projeto. 

A falta da estrutura em um todo, que possa atender desde as pessoas 

qualificadas a trabalhar no local e aos que estarão passando por tratamento, tem que 

ser muito bem pensada, e aos que irão visitar o local para ver seus parentes e amigos. 

Dessa forma, pensar em tudo que falta e tentar trazer humanidade e um pouco 

de uma realidade, que talvez nunca tenha sido vivida por essas pessoas, torna-se 

fundamental para o complexo terapêutico. 

A reabilitação pensada com a habilitação de um ser humano que foi 

descaractezido pelo vicio, tende a ser profunda, e um ambiente em que ela possa se 

sentir bem e acolhida com formas orgânicas, jardins aromáticos e caminhos livres e 

arborizados, traz uma grande melhora  e diferença em seu tratamento.  

O tratamento natural, que se faz autossustentável, pois pode ser plantado, 

replantado, colhido e produzido no local, traz inovação ao casos, principalmente de 

depressão, onde estudos mostram a melhora qualificativa em relação a medicamentos 
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quimicos, e também ao meio ambiente que será preservado e acrescentado ao local e 

a região que faz parte o municipio de Santo Antônio da Platina. 

Os centros terapêuticos atualmente existentes em nosso país são muitos, desde 

clínicas particulares até simples lugares de atendimentos. A necessidade de 

atendimento ao próximo, aumenta cada vez mais e a falta de lugares destinados a esse 

cuidado às vezes deixa muito a desejar. 

O aumento da violência, o abuso de drogas, a falta de consciência em nossos 

jovens, ansiedade, depressão, dependência química, entre outros males, assolam não 

só nossas capitais, mas o interior também, que necessita de áreas nesse sentido. 

 O complexo terapêutico vem para somar ao município e a região, sendo um 

ponto de apoio e estrutura para os jovens e adultos que estão sem esperança, trazendo 

de volta uma nova chance, uma oportunidade para uma nova vida, transformando-os o 

por completo, mostrando-lhes uma realidade que foi escondida, tirada de si pelo 

consumismo e materialismo em que vivemos cegos por televisores, mídia e aparelhos 

celulares. 

A beleza da natureza, o contato com o íntimo, tudo que só é encontrado no mais 

puro silêncio da alma, precisa de tempo, de espaço, de meditação, e de cura interior de 

um lugar arquitetado para ser vivenciado. 

É com esse sentimento de amor ao próximo, que todo esse trabalho foi escrito, 

para que, com esperança, as pessoas possam se curar, se livrar de suas doenças 

materiais e espirituais, encontrando seu caminho de luz nessa existência terrena. 

É com muito carinho que venho dividir um pouco da cultura indígena, da cultura 

brasileira, das suas religiões, e esclarecer muitos assuntos muitas vezes mal 

compreendidos por leigos, mas que estes nunca deixem de ser eternos aprendizes do 

respeito e inimigos da ignorância. 
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