
 
 

PEDIMOS A GENTILEZA DE LER ATENTAMENTE 
 

 

ARTIGOS SUGERIDOS, NECESSÁRIOS E/OU PERMITIDOS DURANTE O PERÍODO DE 
INTERNAÇÃO 

 

 

 01 cobertor ou edredom; 

 01 travesseiro; 

 02 lençóis;  

 02 fronhas; 

 01 chinelo; 

 01 par de tênis; 

 04 pares de meias; 

 02 calças jeans;  

 01 calça de moletom; 

 05 camisetas; 

 03 bermudas; 

 02 blusas de frio; 

 01 Bíblia;  

 01 livro de 12 passos N.A/A.A;  

 03 pacotes de cigarros;  

 01 caderno; 

 01 caneta;  

 01 creme hidratante; 

 01 escova de lavar roupas; 

 10 envelopes com selos;  

 01 escova dentes;  

 01 creme dental;  

 01 fio dental;  

 01 enxaguante bucal (sem 
álcool);  

 01 condicionador; 

 01 shampoo;  

 01 creme sem enxágüe 
(capilar); 

 01 bucha para banho;  

 03 aparelhos de barbear; 

 01 caixa de cotonetes; 

 01 pacote de sabão em pó;  

 01 amaciante de roupas;  

 12 prendedores de roupas;  

 01 cortador de unhas; 

 01 pente ou escova de cabelo;  

 01 desodorante roll-on;  

 01 pijama; 

 Cigarros; 

 Guloseimas diversas não 
perecíveis e que não requerem 
cuidados especiais de preparo 
e acondicionamento. 

 

 

 
O recebimento de doces e demais artigos ocorrerão em horário comercial 8:00 às 17:00hs e aos 

Sábados até o 12:00hs 
 



 
INFORMAÇÕES SOBRE VISITAS 

 

 Após trinta dias a contar da data do início da internação o residente fará um telefonema (pode 
ser por vídeo segundo avaliação da Equipe Técnica); 

 As ligações telefônicas serão feitas no telefone da clínica e terá a duração de dez (10) minutos, 
será autorizado um telefonema por quinzena e a cobrar; 

 As visitas ocorrerão sempre no período entre 09:00 às 15:00hs; 

 Será permitido 8 pessoas da família, e namorada (se for o caso); 

 Todas as visitas serão previamente agendadas com o responsável pelo setor de família; 

 A visita terá a duração de duas horas, pedimos a compreensão dos familiares; 

 Durante a visita evite a utilização do celular (conforme autorização da coordenação), pedimos 
a compreensão; 

 Na visita é permitida a entrada de alimentos de preferência do residente (comidas caseiras, 
doces, sanduíches etc...) 

 A visita será acompanhada por  um coordenador e/ou profissional da área terapêutica, 
psicológica, etc...; 

 Evite conversas isoladas, que não contribuirão ao processo de interiorização e reflexão 
positiva; 
 

 
INFORMAÇÕES SOBRE A CORRESPONDÊNCIA AOS RESIDENTES 

 
 

 A correspondência escrita deverá ser estimulada pela família, procurando incentivar o 
processo de recuperação e conscientização positiva; 

 A família deverá comunicar à direção sobre  as correspondências que não forem autorizadas, 
ou cujo o conteúdo,  não for  positivo  ao processo de recuperação do residente. 

 As correspondências que não forem autorizadas serão devolvidas a família; 

 Poderá enviar documentos pessoais; 

 Não será permitido o envio dos seguintes objetos (óculos de sol, relógios, objetos cortantes 
como canivetes, agulhas, etc...) 

 Se o residente toma medicamentos ou tem algum problema de saúde comunicar a direção e 
se necessário poderá enviar medicamentos junto com o receituário médico, radiografia e 
carteiras de plano de saúde. 

 correspondências para: CERAD  -  A/C (Nome do Residente) 
Rua Otavio Tancredi, 530 – Pq. Res. Tancredi – Americana – SP – CEP: 13476-210 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMA DE PAGAMENTO: (Cheque Pré datados / Cartão / Promissória) 
 
 
 

INFORMAÇÕES SOBRE VALORES EXTRAORDINÁRIOS NÃO INCLUSOS NA MENSALIDADE 
 
    -  Tratamento Dentário Emergencial  –  R$ 300,00; 
    -  Traslado para Bancos / INSS (na mesma praça) – R$ 100,00; 
    -  Exame Toxicológico de Urina – R$ 200,00 (cada); 
    -  Acompanhamento Psicologico Pós Tratamento – R$ 70,00/ hora 
    -  Hemograma Completo, TGO, TGP, Hepatite C e HIV – R$ 280,00 
 

 

      

CANAIS DE CONTATO: 
 

SITE: www.cerad.com.br 
e-mail: clinicacerad@gmail.com 
PLANTÃO: (19) 98212-6754 / 98892-9688 
 

Observações : 
 
           Solicitamos aos familiares que freqüentem grupos de auto-ajuda voltados para a família ( Nar-
anom/Amor Exigente/Al-anon/Pasroral da Sobriedade ), pedimos também um esforço com relação a 
presença nas reuniões de familiares que a clínica disponibiliza todas as Quintas-Feiras das 19:30 as 
21:00hs, pois somará muito no tratamento do seu ente querido, assim vocês estarão adquirindo 
formas complexas e importantes ao relacionamento após o retorno familiar e social do residente, 
lembrando ainda  aos familiares faltosos dessa importante ferramenta terapêutica, que o tratamento 
envolve os familiares e tal negligência contribui para uma recaída   
 

As situações extraordinárias serão avaliadas a parte pelos profissionais da equipe técnica. 
 
 

“TODAS ESSAS REGRAS SÃO PARA ZELAR PELO BEM ESTAR DOS PACIENTES E O FOCO NA 
RECUPERAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO, ESTAMOS TENTANDO SALVAR VIDAS.” 

 

http://www.cerad.com.br/

