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BION
A Unidade de tratamento Bion atende 100 pacientes 
adultos do sexo masculino, com transtornos mentais, 
como esquizofrenia, transtorno do humor bipolar, 
transtorno esquizoafetivo, depressão e outros, em fases 
graves e agudas. A meta é promover a estabilização da 
doença, remediar as consequências,  restabelecer os 
vinculos familiares, e desenvolver capacidades para 
facilitarfacilitar o retorno ao seu meio social. Todo usuário tem sua 
alta vinculada à continuidade do tratamento pelo SUS, nos CAPS, 
comunidades terapêuticas, ambulatórios e unidades de 

acolhimento transitório.
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JELLINEK
A Unidade de tratamento Jellinek atende 260 adultos do sexo 
masculino, dependentes de álcool e drogas. As atividades 
desenvolvidas na unidade objetivam o despertar da autocrítica, 
da transformação interna das necessidades, prazeres e hábitos. 
Promovem a reaproximação familiar, ajuda o restabelecimento 
da motivação para o trabalho e a reorganização da vida social e 
financeira. Tudo concomitante ao tratamento clínico das 
síndromessíndromes de abstinências das substâncias de abuso, e das 
comorbidades psiquiátricas. Todo usuário tem sua alta vinculada 
à continuidade do tratamento pelo SUS, nos CAPS, comunidades 
terapêuticas, ambulatórios e unidades de acolhimento 

transitório.
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RACHED
A Unidade de tratamento Rached atende 30 pacientes 
adolescentes, dependentes de substâncias psicoativas. A 
estrutura física foi concebida com um olhar específico para esse 
público, com o propósito de oferecer segurança, conforto e um 
ambiente terapêutico agradável. O atendimento humanizado 
busca a reconstrução de laços familiares fragilizados, o 
desenvolvimento da capacidade de se perceber, o 
descobrimentodescobrimento de novas habilidades, de novas fontes de prazer 
saudáveis, a renovação do interesse pela educação, o 
desenvolvimento do autocontrole. Todo usuário tem sua alta 
vinculada à continuidade do tratamento pelo SUS, nos CAPS, 
comunidades terapêuticas, ambulatórios e unidades de 

acolhimento transitório.
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