O Instituto Radar Brasil é um centro de tratamento para o abuso e
dependência de Álcool e Drogas, oferecendo um programa terapêutico
integral para a recuperação e reintegração na sociedade do dependente
químico e/ou alcoolista.

Somos uma organização sem fins lucrativos, localizada no município
de Itapecerica da Serra e atualmente atendemos pacientes que buscam a
recuperação da dependência de álcool e/ou drogas.
Infra Estrutura
712 m² de área construída, sendo: 01 Complexo Administrativo (Composto por: 01
recepção, 02 sala de reuniões, 01 sala administrativa e 01 sala financeira); 01 Complexo
Clínico (Composto por: 03 salas para atendimento e 01 enfermaria); 01 cozinha, 12
dormitórios, 14 banheiros, 01 piscina e 01 sala de Jogos.
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Corpo Docente
Equipe Médica
1 - Psiquiatra
1 - Clínico Geral
1 - Enfermeira
1 - Nutricionista
2 - Neuropsicólogos
Equipe Terapêutica
2 - Psicólogos
1 - Coordenador Terapêutico
2 - Terapeutas
Equipe Operacional
1 - Administrador
2 - Coordenador de Pátio
4 - Monitores de Convivência
2 - Cuidadores
1 - Motorista
1 - Manutenção
Visitas
Suspenso aglomerações conforme decreto Covid-19 (Faremos Videoconferência)
São realizadas após 30 dias da internação, sendo sempre efetuadas no último sábado do
mês, maiores informações, os terapeutas esclarecem nos dias de ligações.
Ligações
O relatório semanal de evolução terapêutica é feito todas as quartas feiras a partir das
13:00 hrs encerrando as 17:00 hrs. Apenas o responsável da internação.
Alimentação
São 04 refeições diárias:
07:00 hrs – Café da manhã
12:00 hrs – Almoço
16:00 hrs – Café da Tarde
19:00 hrs – Jantar
Escritório
Atendimento Administrativo, de segunda a sexta das 09:00 as 16:00 hrs. (Exceto Feriado)
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Translado
Saídas com fins Médico (Dentista, Exame, Consulta, etc...) ou Administrativa (INSS,
Fórum, etc...) possuem uma taxa estabelecida em contrato no valor de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais) podendo ser alterada de acordo com o período e
localidade.
Dados para Depósito:
Caixa Econômica Federal
AG: 2911 / CC: 1901-4 / Op.: 003
Associação Radar Brasil de Qualidade de Vida
CNPJ nº 14.839.086/0001-55
Enxoval
1 Balde
1 Cobertor
1 Caixa de sabão em pó
3 Creme dental
3 Calças compridas
2 Escovas de dente
6 Camisas ou camisetas
1 Escova de cabelo ou pente
2 Blusas para frio
3 Sabonetes
1 Casaco / jaqueta
1 Shampo
2 Bermudas
3 Desodorantes Rol-On
7 Cuecas
1 Caderno
4 Pares de meias
3 Canetas
1 Par de tênis - sapato
3 Máscaras covid – 19 tecido
1 Par de chinelos
1 Garrafa squeeze
1 Traje de banho para piscina - shorts
Remédios: (Dipirona,Paracetamol,
1 Toalha de banho
Dorflex, Nimesulida, Cimegripe, Xarope
1 Lençol
Expectorante e Ibuprofeno)
1 Fronha
A saber:
Não devem ser trazidos produtos que contenham álcool (desodorantes, perfumes),
produtos de higiene em pó (talco), substâncias químicas que alterem o comportamento
(maconha, bebidas alcoólicas, medicações etc.), instrumentos cortantes (lâminas de
barbear, facas etc.), revistas, jornais, celulares, computadores e similares, TVs, aparelhos
de som com ou sem fones de ouvido, veículos e objetos de valor. Se forem trazidos,
serão confinados e devolvidos à família oportunamente.
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Lanchonete

Todos os residentes terão direito a Lanchonete em seus dias de funcionamento, sempre
com a supervisão de nossa Nutricionista.
Lanchonete não funcionará aos finais de semana.
Não será permitida a venda de produtos a residentes sem o consentimento da família
bem como prévio depósito para consumo dos mesmos.
Família pode optar enviar os itens via sedex, Lanchonete não é obrigatório.

Funcionamento da Lanchonete:
De segunda a sexta-feira, das 13:00 ás 14:00 hrs

Dados para Depósito:
Caixa Econômica Federal
AG: 2911 / CC: 1901-4 / Op.: 003
Associação Radar Brasil de Qualidade de Vida
CNPJ nº 14.839.086/0001-55
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Grupos de Apoio - Não Obrigatório
Nosso tratamento visa a elucidação pessoal. Ter uma maior percepção sobre si mesmo
através do autoconhecimento é o que nos permite alterar crenças distorcidas,
recondicionar comportamentos erráticos, a fim de elaborar sentimentos difusos e que nos
causam conflitos internos nos levando a um movimento de isolamento, marginalização e
despersonalização. Uma vez nossa percepção maturada, ampliamos nossa consciência
possibilitando o desenvolvimento de nossos potenciais adormecidos, reconhecendo
nossos próprios defeitos e colocando foco em nossas qualidades na realização de quem
realmente somos. Como parte desse processo o acolhimento por parte dos familiares e
iguais se faz necessário para uma maior promoção do processo de recuperação
principalmente no pós tratamento.

Visando o amadurecimento desse processo o instituto Radar Brasil, além de oferecer
dinâmicas de grupo que visam simular a estrutura encontrada em grupos de alto-ajuda
como A.A e N.A, também compreende a necessidade de promover a experiência de
inserção e acolhimento dos assistidos junto a estes grupos. Essa experiência não só
possibilita o assistido vivenciar o processo exposto durante as palestras mais dividir essa
experiência com os demais residentes em uma dinâmica posterior.
Procedimento:
- No mínimo, com 120 (cento e vinte) dias de tratamento;
- Autorizada pela equipe terapêutica.
Valor de cada saída: R$70,00 (setenta reais).

Dados para Depósito:
Caixa Econômica Federal
AG: 2911 / CC: 1901-4 / Op.: 003
Associação Radar Brasil de Qualidade de Vida
CNPJ nº 14.839.086/0001-55
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Exame Toxicológico - Não Obrigatório
O exame toxicológico tem como objetivo detectar a ingestão ou exposição ás substâncias
tóxicas, drogas e outras substâncias intoxicantes.

O teste será realizado a todos os residentes no ato da internação (facultativo) e no retorno
do processo de ressocialização (facultativo).
Valor do Teste: R$ 125,00 (cento e vinte cinco reais).
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Ambulatório

Suspenso aglomerações conforme decreto Covid-19
Atendimento que oferecemos as famílias onde são realizadas palestras para
conscientização da Doença da Adicção.
DATAS:
Terças Feiras
HORÁRIO:
20:00 hrs

**OBS: As visitas acontecem todos os últimos sábados do mês.
Suspenso devido aglomerações conforme decreto Covid-19
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Internação x Pandemia Covid-19
1-Realizamos processo de triagem em quartos individuais, esses quartos se encontram a
uma distância de 113 metros das demais instalações.
2- O assistido permanecerá na ala de triagem por 96 horas (4 dias) sem qualquer contato
com os demais, fazendo parte do complexo de enfermagem, após a período de
isolamento coletaremos teste SWAB Covid-19-PCR (um exame genético para detecção
do coronavírus desde os primeiros dias de infecção)
3-A equipe que dará auxílio a esses residentes passará por constante processo de
higienização e não terá contato com os demais pacientes e funcionários.
4- Após isolamento averiguado o resultado do exame como negativo para covid-19 este
residente entrará no convívio normal do grupo.
5 – De acordo com as diretrizes da Vigilância Sanitária, assim como as Agências
Epidemiológicas, em caso averiguado resultado do exame constar positivo para covid-19
o paciente não poderá permanecer no instituto, devido risco de contágio, assim como
impossibilidade para isolamento e quarentena necessária.
Valor do teste R$300,00
Nos últimos dois meses nossos profissionais têm realizado os cursos de preparação para
realizar o amparo necessário frente a pandemia, providenciamos todo o material
necessário como luva, máscaras, álcool em gel e produtos de higienização, perfazendo
um estoque necessário para esta ação.
Endereço para envio Sedex
Rua:Maiteno,106
Bairro:Parque nova santo amaro
Cidade:São Paulo - SP
Cep:05874-110
A/c Guilherme Mascena
Obs:Enviar o comprovante de postagem para nossa administração e colocar o nome do
paciente para identificação dos itens.

Endereço de e-mail para envio de Carta aos Pacientes
financeiro@ctradarbrasil.com.br
Obs: Sempre colocar o destinatário e remetente no envio.
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