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RESUMO 
 
 

A proposta para a realização da clÍnica de reabilitação de dependentes químicos, na cidade de 
Taubaté, foi elaborada através de pesquisas e estudos. Diante da necessidade gradativa que 
vem ocorrendo da dependência química que abrangue o álcool e as drogas, nesse sentido 
espera-se através do projeto, promover não só a recuperação mas também a reintegração 
social do indivíduo, conduzindo-o a um segundo momento. Isto demanda esforços, 
organização, custo e realização muito bem programada, iniciando um projeto arrojado, com 
uma extensa área de lazer bem projetada, em que haverá a transformação das pessoas 
envolvidas, sendo depois inseridas novamente na sociedade. A elaboração da proposta 
desenvolvida ,visa a possibilidade do tratamento para a reabilitação dos narcóticos anônimos, 
com a capacidade para atender a cidade de Taubaté e regiões do Vale do Paraíba. A 
metodologia do projeto usou como base as análises e levantamentos realizados ao longo do 
curso, estudos de casos de projetos e visitas técnicas para análise do funcionamento de uma 
clinica de reabilitação. O projeto está localizado na cidade Taubaté, interior de São Paulo, A 
escolha no terreno nesta cidade foi devido o facil acesso como pela Dutra e a Rodoviaria Nova. 
A Clinica servirá Taubaté e regiões vizinhas. De acordo com o Código de Zoneamento de Uso 
e Ocupação do Solo, o terreno escolhido possui localização privilegiada devido a paisagem, 
com 60,000 m²,pertence a ZR3,Segundo o Código de Zoneamento o terreno escolhido 
pertence a:Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios 
psíquicos, deficiência mental e dependência química. O terreno possui localização em área 
privilegiada devido o acesso entrada pela Via Dutra e a Rodoviaria Novo . Segundo o Código 
de Zoneamento o terreno escolhido pertence a:Atividades de assistência psicossocial e à 
saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química 
Conclusão Foi necessário um grade esforço para juntar dois assuntos em um só. o assunto 
sobre a cinica de reabilitação,que nos dias de hoje é muito tratado como algo atual,e outro 
sobre a minha especialização de construir uma área que adpitaria , muito bem as exigencias as 
leis regulamentadas. um trabalho intenso e de muita pesquisa de campo pra enterder melhor,o 
que seria a dependênca? Já qe sempre há julgamento de quem é dependente é uma peso a 
toa,e na verdade são pessoas que são doentes e precisam de tratamento,para voltarem a 
conviver na sociedade. Não só a pessoa em tratamento,precisa dessa ateção,mas sem toda a 
família do dependente.  


