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RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES E RESULTADOS 
 

Serviço Oferecido 

Assistência de Saúde aos usuários dependentes de álcool e outras drogas –  

Projeto Drogadependência            meta 120 indivíduos/mês 

Mês de Referência: Junho de 2019 

Projeto Drogadependência                           Número de Atendidos   134 

Projetos: É Legal e Restaurando Legalidades                Número de Atendidos    05 

Atividades Oferecidas no Projeto Drogadependência e Resultados Esperados 

Terapias Individuais:  espaços terapêuticos voltados ao tratamento da drogadicção e 

da codependência com profissionais especializados em diversas terapias da palavra 

(comportamental, analítica, sistêmica e aconselhamento em recuperação)  

Terapias em Grupo: espaço de escuta e troca de vivências sob os vários pontos de 

vista desenvolvendo habilidades para reconhecer fatores de risco e fatores de 

proteção ao uso de drogas e ressignificar as vivências dos participantes.  

Resultados Esperados: contribuir para a autonomia dos cidadãos vinhedenses 

envolvidos com álcool e outras drogas proporcionando um projeto de vida saudável e 

uma melhoria na qualidade de vida individual com repercussões familiares e 

comunitárias. 

Acompanhamento de Internos em Acolhimento Residencial 

O tratamento ambulatorial em alguns casos é insuficiente e recorremos ao 

acolhimento em Comunidades Terapêuticas conveniadas com a Secretaria Municipal de 

Saúde. 

Resultados esperados: Afastar o assistido do uso de drogas e dos ambientes de risco 

e conscientizá-lo sobre o processo de mudança. 

Atividades Oferecidas nos Projetos É Legal e Restaurando Legalidades  

Projeto É Legal: voltado a adolescentes com ato infracional. Tem como característica 

central conhecer a realidade dos adolescentes e trabalhar com os mesmos os fatores 

de risco e proteção ligados ao uso de drogas, tráfico, relações com a realidade 

familiar, escolar e demais contextos. Duração um mês. 

Resultados Esperados: Adesão ao projeto e revisão do comportamento infrator  

Projeto Restaurando Legalidades: voltado a indivíduos encaminhados pelo Juízo 

Especial Cível e Criminal da Comarca de Vinhedo para cumprimento de determinação 

ligada ao artigo 28 da lei 11343/06 (medida educativa de comparecimento a programa 

ou curso educativo sobre álcool e outras drogas). 

Resultados Esperados: Conscientização sobre prejuízos pessoais, sociais e legais do 

uso e tráfico de drogas. 


