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RESUMO 

O trabalho apresentado tem como base a busca por diretrizes de pesquisas para um futuro projeto de 
um Centro de Reabilitação Para Dependentes Químicos e Alcoólicos na cidade de Sarutaiá-SP, local 
de grande carência para tratamentos adequados.  Um dos principais problemas sociais abordados 
ultimamente é o uso de drogas e o alcoolismo que cresce cada dia mais em todo o país, gerando 
problemas de saúde e também conflitos familiares. Visando este problema, manifestou-se a 
indispensabilidade da criação do centro de reabilitação para o município abordado. Essa pesquisa 
para a realização do projeto foi feita através de revistas, livros, sites, visitas de campo e entrevistas 
com moradores locais, tendo a possibilidade de recuperação e reintegração ao convívio social e 
familiar. 
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ABSTRACT 
The work presented is based on the search for research guidelines for a future project of a 
Rehabilitation Center for Chemical and Alcohol Dependents in the city of Sarutaiá-SP, a place of great 
need for suitable treatments. One of the main social problems addressed lately is the use of drugs and 
alcoholism that is growing more and more throughout the country, generating health problems and 
also family conflicts. Aiming at this problem, the indispensability of the creation of the rehabilitation 
center for the municipality addressed was manifested. This research was carried out through 
magazines, books, websites, field visits and interviews with local residents, with the possibility of 
recovery and reintegration into social and family life. 
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INTRODUÇÃO 

 Cada dia mais acompanhamos o aumento de usuários de álcool e 

outras drogas no país e no mundo, gerando conflitos sociais e também familiares.  

Segundo o site Portal da Educação, este uso abusivo de drogas é 

considerado um problema social, principalmente por gerar prejuízos nas esferas 

afetiva, educativa, produtiva, econômica, de saúde e nas relações sociais. Na cidade 

de Sarutaiá-SP segundo informações obtidas através do PSF (Programa de Saúde 

da Família), o número de usuários cresce consideravelmente, em razão disso, 

aumenta a necessidade da criação de centros de apoio e tratamento, sendo que é 

de difícil acesso os tratamentos específicos, gerando carência e abandono desses 

membros do município.  
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    Figura 01 – Número de Usuários de Drogas Internados pelo SUS no Brasil  

 

     Fonte: fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br 
 

Observando o problema com as drogas na cidade que ocorrem com pessoas 

de qualquer faixa etária, houve a necessidade da criação do centro de reabilitação, 

levantando a seguinte questão: Os usuários não se tratam por falta de vontade, ou 

por não terem a estrutura necessária? Muitas vezes pode ser por não ter a estrutura 

necessária, visto que os centros de apoio ficam a grandes distâncias de locomoção, 

e, sendo em cidades grandes, gerando um alto custo de vida, assim impossibilitando 

os tratamentos. 

O número de dependentes químicos vem crescendo cada dia mais, assim 

aumentando a necessidade de tratamento especializado, para que esses 

toxicodependentes, ao fim do tratamento, possam se reintegrar novamente à 

sociedade, arrumando bons empregos, resgatando sua dignidade, valores e moral 

que foram perdidos. Fazê-los se sentirem úteis, servindo e ajudando outras pessoas 

que se deixaram levar pela ilusão das drogas e que necessitam desses cuidados 

para sua recuperação. Essa é uma das melhores maneiras de buscar empenho 

desses participantes, por meio da integração social. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Para a elaboração do projeto do centro foram realizadas pesquisas 

bibliográficas ligadas diretamente ao tema, tais como o impacto do uso das drogas 

na sociedade, a influência das famílias na recuperação do dependente químico, 

entre outros. Todo o conteúdo apresentado teve como base estudos realizados 

através de sites, artigos, visitas técnicas e livros relacionados ao tema.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O alcoolismo e a dependência química são considerados doenças controláveis, 

porém incuráveis, pois um dependente químico está sempre propenso a ter recaídas 

caso não esteja em constante tratamento. A dependência química atinge não 

somente o usuário, mas também os familiares, que são afetados diretamente pelo 

comportamento do usuário, e, muitas vezes, estes se tornam agressivos, devido a 

grandes quantidades de drogas ingeridas, ou até mesmo pela falta delas, quando 

ficam sob efeito de abstinência. Em muitos casos, até mesmo os familiares recebem 

tratamentos, para aprender a lidar com os comportamentos e com os sentimentos 

em relação ao usuário. 

O tratamento para dependentes químicos varia de acordo com cada pessoa, 

dependendo da quantidade de drogas que já está sendo ingerida, ou até mesmo da 

personalidade de cada usuário, pois, na maioria das vezes, depende somente dele 

se vai aceitar e se comprometer com o tratamento, para que não necessite de uma 

internação forçada, que seja feita por decisão da família, para que o usuário volte a 

ter uma boa convivência familiar e social.  

De acordo com Leonardo (1994, p.77): 

 
Como todo vício não se pode deixa-lo se o viciado não estiver 

predisposto a isso, é condição “sine qua non” para a cura e recuperação. A 
recaída no vício após alguma recuperação é muito comum; as estatísticas 
mostram que uma pequena porcentagem dos tratados conseguem cura 
definitiva. É como o “largar” de fumar, muitos tentam e poucos conseguem. 
A droga causa no usuário muito mais dependência que o fumo, portanto pior 
a recuperação. Se não houver intenção e muita força de vontade não há 
como recuperar qualquer drogradito. É preciso dar ao viciado um MOTIVO 
MAIOR para que deixe o vício. 

 

Por ser a dependência de drogas um caso de saúde pública e social fez-se 

necessária a elaboração de diretrizes que irão orientar o futuro projeto e a criação do 

centro de reabilitação, para total aproveitamento dos pacientes, tendo em vista a 

melhoria da vida social e do convívio familiar, criando um ambiente privado e 

adequado para o tratamento específico até a recuperação, estabelecendo um 

distanciamento das situações que induzem ao consumo de drogas, sendo este um 

local calmo, de contato com a natureza, para o melhor comprometimento com o 

tratamento. 

A proposta do projeto trará consideráveis mudanças para o município, pois 

pela falta de centros de apoio adequados em toda a extensão, se tornará referência 
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na região, sendo assim esse projeto social trará mais visitantes à cidade, e ajudando 

os dependentes químicos a se recuperarem, melhorando assim sua qualidade de 

vida, e seu convívio familiar e através do tratamento, conseguirá ser reintegrado ás 

atividades sociais. Na pós-reabilitação desse indivíduo na sociedade será 

fundamental que o mesmo tenha/continue numa rede de apoio capaz de ajudá-lo a 

passar por essas modificações em sua vida. Sendo, relevante destacar e reafirmar o 

quanto é importante que, ao sair do tratamento, o usuário venha a ter uma rede de 

apoio que lhe dê segurança no que diz respeito ao bom andamento de sua 

recuperação. Atividades que envolvam familiares e os preparem para enfrentar as 

dificuldades que estarão por vir, pois são imprescindíveis. Ainda percebe-se que um 

tratamento pós-internação, em unidades de saúde, vem a ser de grande valia tanto 

para usuários, quanto para familiares, pois isso possibilitara o aumento da 

segurança e fortalecerá o tratamento.  

De acordo com Leonardo (1994, p.79): 

 
A mudança dos hábitos, bem como dos ambientes que propiciam o 

uso de drogas, a companhia de amigos usuários de drogas, são 
fundamentais. Buscar a fé em Deus, suprema criatura de amor, caminho 
para todas as soluções. Se Deus for tomado como o motivo maior a 
recuperação será por certo definitiva. 

 

Em relação a elaboração da concepção espacial, programa de necessidades 

e uso dos materias do projeto do centro de reabilitação foram inspiradas em 

diversificados estudos relacionados ao tema, sendo eles pesquisas relacionadas a 

arquitetos, estudos de caso e visita técnica em locais com o mesmo tipo de 

reabilitação da que será implantada.  

Para melhor compreensão dos materiais escolhidos para futuro 

desenvolvimento do projeto, foram tomados como base dois arquitetos, sendo eles 

Tadao Ando e Renzo Piano. 

As obras de Tadao Ando ganham destaque devido a sua simplicidade e 

pureza, onde a natureza é elemento fundamental em seus projetos, destacando 

correntes de ar, recortes de luz e espelhos d’água. Utiliza na maioria de seus 

projetos o concreto aparente, onde o descreve como “suave como seda”, utiliza 

também o ferro e o vidro como elementos construtivos principais, deixando suas 

obras com espaços humanizados.  
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Figura 01 – Exemplo de Obra - Museu de Arte Moderna de Forth Worth 

 

Fonte: mahantour.com 
 

Segundo o site ArchDaily, Tadao Ando diz: 

  
Quando projeto edifícios, pen 
so tanto na composição global como nas partes de um corpo e como estas 
se encaixam. Além disso, penso em como as pessoas se aproximam da 
construção e a experiência deste espaço... Se oferecemos às pessoas o 
nada, elas podem refletir sobre o que pode ser feito a partir do nada. 

 
Os projetos de Renzo Piano são conhecidos pela tecnologia que trazem, ele 

sempre aplica os materiais e detalhes de um jeito exclusivo, priorizando o conforto e 

a serenidade nas obras.  Em suas obras é notada a preocupação para 

reaproveitamento de aguas das chuvas, circulação de ar no ambiente e o máximo de 

aproveitamento da luz natural, visto isso é considerado um dos arquitetos mais 

sustentáveis do ultimo século.  
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Figura 02 – Exemplo de Obra - Museu Zentrum Paul Klee 

 

Fonte: linearquitetura.com.br 

 

 A junção das características dos dois arquitetos apresentados tem como 

função a realização de um estudo elaborado, para que o projeto do centro de 

reabilitação tenha uma concepção entre os ambientes externos e internos, como por 

exemplo foi apresentado o uso do vidro, que ajuda na iluminação no interior da obra, 

e além disso, ajuda na integração com a natureza.  

Para maior clareza deste projeto, foram realizadas visitas técnicas em duas 

unidades da rede Fazenda da Esperança, as quais são especializadas em 

tratamentos de dependência química através do espiritualismo, o objetivo da visita 

foi buscar maior conhecimento sobre o programa de necessidades a ser elaborado, 

fluxos e funcionamento interno em relação a integração dos ambientes com os 

pacientes, Para esse estudo foi escolhida a Fazenda Bom Samaritano, localizada 

em Piraju/SP, e a Fazenda São Domingos de Gusmão, localizada em Santa Cruz do 

Rio Pardo/SP. 
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Figura 03 – Logotipo Fazenda da Esperança 

 

Fonte: redevida.com.br 

 

A Rede Fazenda da Esperança surgiu no inicio da década de 1980, quando 

Nelson Giovanelli Rosendo dos Santos se aproximou de uma esquina onde os 

jovens se reuniam para traficar e usar drogas, foi quando sentiu o desejo de viver o 

evangelho no meio desses jovens, e através dessa atitude surgiu a primeira unidade 

da Fazenda, localizada em Guaratinguetá/SP.  

A Fazenda da Esperança Bom Samaritano localiza-se as margens da represa 
Jurumirim, próximo ao local conhecido como Prainha, a Comunidade Terapêutica 
possui área de 10 alqueires, a qual foi adquirida pela diocese de Ourinhos/SP 
através do Bispo Dom Salvador Paruzzo, que fez a doação á entidade mantenedora 
da Fazenda. 
 

 Mapa 01 – Localização Fazenda Bom Samaritano 

 

Fonte: Google Maps 
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A Fazenda é dividida em duas casas, a casa de triagem, a qual os pacientes 

passam os três primeiros meses, e a segunda é chamada de casa de caminhada, a 

qual permanecem o restante do tempo, até que se passe um ano completo para o 

fim do tratamento, as duas casas são mobiliadas de formas iguais, para que todo 

paciente tenha o mesmo conforto e comodidade.  

 

Figura 04 – Casa de Triagem 

 

Fonte: Acervo Pessoal  
 

Figura 05 – Casa de Caminhada 

 
Fonte: Acervo Pessoal 
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A Fazenda São Domingos de Gusmão localiza-se no Bairro Sodrélia, no 
Município de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, esta unidade da Fazenda da Esperança 
ficou conhecida por ser a primeira feminina no interior do Estado de São Paulo.  

 
Mapa 02 – Localização Fazenda São Domingos de Gusmão 

 

Fonte: Google Maps 

 

Assim como a Fazenda Bom Samaritano, a Fazenda São Domingos de 

Gusmão também é dividida em duas casas, para melhor desempenho e privacidade 

dos pacientes. 

 

Figura 06 – Casa de Triagem 

 
Fonte: Acervo Pessoal 
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Figura 07 – Casa de Caminhada 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

Os dois locais escolhidos para o estudo de caso são divididos em duas casas 

cada um, sendo elas em estilo coloniais, com grandes janelas e portas de madeiras 

e vidros. As duas fazendas possuem um amplo fluxo interno e externo, suprindo 

todas as necessidades dos pacientes que ali residem. Durante as visitas, percebeu-

se o real motivo do estilo das casas, as quais são inspirados em casas de fazendas 

antigas, casas que dão a sensação de aconchego e de acolhimento, para que o 

paciente fique na comunidade de forma voluntaria, por perceber que realmente 

precisa de ajuda.  

 

CONCLUSÃO 

Pautada na pesquisa, a criação do projeto de um centro de reabilitação levou 

em conta além da arquitetura, as necessidades dos dependentes químicos, além 

dos cuidados e atividades específicas que ajudará na recuperação. Por fim, obteve-

se a informação de como projetar e planejar corretamente um centro de reabilitação, 

atendendo as necessidades e levando em conta a acessibilidade e o bom 

desenvolvimento de todas as etapas de forma correta e harmoniosa entre o interior 

do ambiente com o lado externo.  
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