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RESUMO 

 

Ao mesmo tempo em que tem sido percebida a rápida expansão do consumo de drogas de 

abuso no Brasil, tem se observado o aumento da oferta de serviços que propõem a 

recuperação do usuário. O presente estudo faz uma breve contextualização da Reforma 

Psiquiátrica no Brasil, apresenta a política de saúde mental e a atuação dos Centros de 

Atenção Psicossocial, e por fim analisa de acordo com a literatura, o dispositivo social 

chamado “Comunidade Terapêutica” que tem sido largamente utilizado como proposta de 

tratamento a dependência química.  Apesar de incluídas pelo Ministério da Saúde em sua 

“Política para a atenção integral a usuários de álcool e outras drogas”, e regulamentadas pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as Comunidades Terapêuticas têm sofrido muitas 

críticas, denúncias e têm sido comparadas com as antigas instituições psiquiátricas cujo 

modelo de internação, hospitalocêntrico, foi tão questionado. Nessa perspectiva é que o 

presente estudo se justifica, à medida que vem ponderar o atual cenário no qual a saúde vem 

se utilizando das Comunidades Terapêuticas como dispositivo social na assistência aos 

usuários de álcool e outras drogas, levantar seus aspectos positivos e negativos e questionar se 

isso pode ou não configurar um retrocesso diante do modelo manicomial que se pretende 

abandonar e da nova proposta de atenção psicossocial vislumbrada para a Saúde Mental no 

país.  

 

 

Palavras-chave: comunidade terapêutica, atenção psicossocial, dependência química  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

At the same time the rapid expansion of drug abuse has been perceived in Brazil, the supply 

of services that aim the recuperation of patients has also been observed. This article begins 

with a brief contextualization of The Psychiatric Reform in Brazil; presents the Mental Health 

Policy and the role of the Centers Psychosocial Attention; and ends with the analysis, 

according to present literature, of the social facility named Therapeutic Community, which 

has been largely used as a way of treating drug addiction. Even though included by The 

Health Ministry in its “Policy for integral attention to drug and alcohol users”, and ruled by 

the National Health Surveillance Agency, the Therapeutic Communities have been criticized, 

denounced, and even compared to the former psychiatric institutions, in a hospital-centered 

model that has been so questioned.  In this perspective, the present article is justified in as 

much as it discusses the present scenario in which the health care system has used these 

therapeutic communities as a social facility in the assistance provided to drug and alcohol 

users; as it brings up their positive and negative aspects; and as it questions whether this 

could configure a step back towards the “mental asylum model” which was supposed to be 

abandoned, and away from the proposal of psychosocial attention as thought in advance for 

the Mental Health in Brazil.  

 

 

Key words: therapeutic community, psychosocial attention, chemical addiction  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Pensar a Reforma Psiquiátrica e o novo modelo de Atenção a Saúde Mental proposto e 

vigente é um exercício diário diante da nossa realidade de atuação nos Centros de Atenção 

Psicossocial, e neste caso em particular, dos especializados em atendimento a usuários de 

álcool e outras drogas.  Se por um lado temos uma luta em prol dos nossos pacientes por 

condições mais dignas de tratamento e de vida, na perspectiva da inclusão social, do 

reestabelecimento de vínculos e laços familiares, do desenvolvimento de autonomia e do 

direito a um cuidado mais humanizado, por outro, temos todas as dificuldades e desafios que 

a prática nos coloca. 

As políticas de Saúde no Brasil vêm sendo estruturadas e construídas, no entanto, a 

realidade ainda está bem distante do que está escrito no papel ou daquilo que vem sendo 

idealizado. Muito do que se deseja ainda não funciona. Sabemos que é um novo caminho, um 

novo modelo em construção que necessita ser visto e revisto constantemente.  

São novos tempos! Nos Centros de Atenção Psicossocial atendemos na perspectiva de 

atenção integral, com profissionais atuando interdisciplinarmente, num espaço aberto, 

humanizado, que respeita o desejo do paciente, sua história, suas singularidades. Sem dúvida 

nenhuma, um grande avanço para a saúde mental. No entanto, a prática nem sempre é fácil, 

ainda há inúmeras lacunas existentes para efetivação adequada da política, principalmente as 

relativas à reinserção social dos pacientes em vulnerabilidade.  

Inclui-se na problemática da assistência aos usuários de substâncias psicoativas o risco 

de avançarmos na contramão da Reforma Psiquiátrica do Brasil. No Distrito Federal, por 

exemplo, pacientes são diariamente devolvidos dos CAPS às ruas ou encaminhados a 

albergues inadequados - pontos sabidamente de drogadição - por falta de dispositivos e 

mecanismos eficientes de acolhimento, abrigamento e reinserção social, como é o caso das 

residências terapêuticas e unidades de acolhimento. Outros tantos são diariamente 

encaminhados a Comunidades Terapêuticas, cuja abordagem de assistência é duvidosa e 

parece perpassar a lógica da institucionalização, justamente aquela que pretendemos 

abandonar.  

De acordo com o relatório de Mapeamento das instituições governamentais e não 

governamentais de atenção às questões relacionadas ao consumo de álcool e outras drogas no 

Brasil, realizado em 2007 pela Secretaria Nacional Antidrogas, a maioria das instituições de 

tratamento, recuperação e reinserção social que prestam esse tipo de serviço aos usuários de 
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álcool e outras drogas são não governamentais, concentradas nas comunidades terapêuticas e 

grupos de autoajuda.   

Apesar disso a proposta das CT no Brasil, incluída pelo Ministério da Saúde em sua 

“Política para a atenção integral a usuários de álcool e outras drogas”, e regulamentada pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) – pela RDC nº 29 de 30 de junho de 

201, oficializou um modelo diferenciado de assistência à saúde mental, e neste caso 

especifico, aos usuários de drogas. No entanto, o movimento das Comunidades Terapêuticas 

tem sofrido muitas críticas, denúncias, bem como rigorosas fiscalizações, como a realizada 

pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) em 2011, que se deparou com práticas desumanas 

e iatrogênicas semelhantes às práticas dos primeiros Hospitais Psiquiátricos, combatidas pelo 

Movimento da Reforma Psiquiátrica e do Movimento de Luta Antimanicomial no Brasil. 

O presente estudo se justifica à medida em que vem ponderar o atual cenário no qual a 

saúde vem se utilizando desse dispositivo social chamado “comunidade terapêutica” e 

questionar se isso pode configurar um retrocesso diante do modelo manicomial que se 

pretende abandonar e da nova proposta de atenção psicossocial vislumbrada para a Saúde 

Mental.  

 Para tanto, será realizada uma breve contextualização da Reforma Psiquiátrica no 

Brasil, apresentada a Política de Saúde Mental, o funcionamento e a proposta dos Centros de 

Atenção Psicossocial para usuários de álcool e outras drogas e por fim, serão analisadas de 

acordo com a literatura e referencial bibliográfico, diferentes perspectivas, vantagens e 

desvantagens da utilização das Comunidades Terapêuticas como dispositivos sociais. 
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 2 METODOLOGIA E MÉTODO DA PESQUISA 

 

Para o desenvolvimento do debate proposto foi realizada uma revisão bibliográfica 

sobre a utilização das Comunidades Terapêuticas no tratamento da dependência química e 

temas relacionados.  Para tanto, foram utilizados documentos oficiais sobre as Políticas de 

Saúde Mental e Atenção Psicossocial para usuários de álcool e outras drogas; sites 

institucionais tais como o do Ministério da Saúde, SENAD, FEBRACT; livros especializados; 

e artigos científicos pesquisados em bases de dados tais como SciELO e Google acadêmico, 

onde  para acessá-los foram utilizados como indexadores palavras tais como “comunidade 

terapêutica”, “drogas”, “CAPS”, “substâncias psicoativas” , “dependentes químicos”. A 

pesquisa não teve um recorte temporal específico, mas buscou fomentar uma análise crítica 

sobre a conjuntura política atual de saúde voltada ao tratamento da dependência química no 

Brasil. 
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3 A REFORMA PSIQUIÁTRICA NO BRASIL E O NOVO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL 

 

 Por mais de duzentos anos a relação que a sociedade ocidental manteve com as 

pessoas em sofrimento psíquico foi de longas e intermináveis internações em hospitais 

psiquiátricos caracterizados por abandono e atos de violência. A história mostra que milhares 

de pacientes morreram nesses hospitais, vítimas de péssimas e precárias condições de 

estrutura e maus tratos. Essa situação começou a mudar no final da Segunda Guerra, quando a 

humanidade percebeu as atrocidades que os homens praticavam uns contra os outros e que os 

atos praticados durante a guerra eram absolutamente iguais aos praticados contra os doentes 

mentais em instituições. (Amarante, 2007). 

 A Reforma Psiquiátrica surge com o intuito de transformar esse cenário de opressão 

frente ao sofrimento psíquico, e de repensar o modelo de saúde hospitalocêntrico e desumano, 

na tentativa de resgatar a dignidade da pessoa com transtorno mental e reconduzi-la as suas 

plenas possibilidades existenciais e a pratica de seus direitos. 

A Reforma Psiquiátrica no Brasil é contemporânea ao “movimento sanitário”, na 

década de 70, pela mudança dos modelos de atenção e de gestão da saúde, da proteção da 

saúde coletiva e da melhoria das ofertas de serviços (com equidade), com o envolvimento dos 

trabalhadores e usuários dos serviços de saúde.  

De acordo com o documento “Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no 

Brasil” apresentado à Conferência Regional de Reforma dos Serviços de Saúde Mental: 15 

anos depois de Caracas (2005), a Reforma Psiquiátrica brasileira tem sua historia inscrita num 

contexto internacional de luta pela superação da violência asilar.  Foi iniciada na crise do 

modelo de assistência centrado no hospital psiquiátrico, e pelos esforços dos movimentos 

sociais pelos direitos dos pacientes psiquiátricos. É um processo político e social complexo, 

composto por diversos atores, instituições e forças, que impacta em diferentes territórios, 

universidades, serviços de saúde, profissões, associações, movimentos sociais, e a opinião 

pública em geral.  A Reforma Psiquiátrica é compreendida como:  

 

...um conjunto de transformações de práticas, saberes, valores culturais e 
sociais, é no cotidiano da vida das instituições, dos serviços e das relações 
interpessoais que o processo da Reforma Psiquiátrica avança, marcado por 
impasses, tensões, conflitos e desafios (pg. 6). 
 
 

Assim, faz-se necessário resgatar alguns marcos importantes desse processo:  
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O início efetivo do movimento social pelos direitos dos pacientes psiquiátricos no 

Brasil, destacado o ano de 1978 pelo surgimento do Movimento dos Trabalhadores em Saúde 

Mental (MTSM) e das denúncias de violência e maus tratos nos manicômios. Passam a ser 

questionados os interesses e a mercantilização da loucura com domínio da rede privada de 

assistência e a necessidade de uma construção coletiva e crítica ao saber psiquiátrico 

instituído, e ao modelo “hospitalocêntrico” vigente de assistência às pessoas com transtornos 

mentais.   

A experiência de “desinstitucionalização” em psiquiatria da Itália e sua crítica radical 

ao modelo manicomial serviram de inspiração ao Brasil e de modelo de ruptura com os 

antigos paradigmas de atenção a saúde mental para o surgimento das primeiras propostas e 

ações para a reorientação da assistência.  

Em 1987 foi realizado o II Congresso Nacional do MTSM em Bauru/SP, cujo lema 

“Por uma sociedade sem manicômios” foi adotado. Destacaram-se também nesse ano a I 

Conferência Nacional de Saúde Mental no Rio de Janeiro e o surgimento do primeiro CAPS 

no Brasil, na cidade de São Paulo. 

 O ano de 1989 destacou-se pelo início de um processo de intervenção da Secretaria 

Municipal de Saúde de Santos/SP no hospital psiquiátrico - Casa de Saúde Anchieta - local de 

maus-tratos e mortes de pacientes, com repercussão nacional.  Neste período foram 

implantados no município de Santos Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS) - com 

funcionamento de 24 horas, e criadas cooperativas, associações e residências para os egressos 

do hospital, abrindo possibilidade de construção de uma rede de cuidados efetivamente 

substitutiva ao hospital psiquiátrico, experiência que passou a ser um marco no processo de 

Reforma Psiquiátrica brasileira.  

Por fim, após pós 12 anos de debate e da entrada no Congresso Nacional do Projeto de 

Lei do deputado Paulo Delgado (PT/MG), que propôs a regulamentação dos direitos da 

pessoa com transtornos mentais e a extinção progressiva dos manicômios no país, finalmente 

no ano de 2001 foi consolidado o novo modelo de assistência à saúde mental com a criação da 

Lei 10.216. Esta lei que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental marcou o início das 

lutas do movimento da Reforma Psiquiátrica nos campos legislativo e normativo no Brasil. 
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4. A POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL PARA USUÁRIOS DE ÁLCOOL E 

OUTRAS DROGAS 

 

Num breve e recente resgate histórico destacam-se algumas legislações importantes. A 

começar da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispôs sobre a proteção e os direitos das 

pessoas portadoras de transtornos mentais e redirecionou o modelo assistencial em saúde 

mental no Brasil. 

Em 30 de abril de 2002, a Portaria nº 816 do Ministério da Saúde que instituiu, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o Programa Nacional de Atenção Comunitária 

Integrada a Usuários de Álcool e outras Drogas.  

Em 26 de agosto de 2002 instituiu - pelo Decreto Nº 4.345 - a Política Nacional 

Antidrogas dando outras providências. Em consonância e buscando um realinhamento dessa 

Política, em 2005 o Conselho Nacional de Políticas sobre drogas – CONAD aprovou a 

Política Nacional sobre Drogas. 

Apesar da problemática de uso e abuso de drogas ser muito antiga, objeto de 

intervenções governamentais ao longo do século XX, somente em 2013 o Ministério da Saúde 

afirmou firme compromisso de enfrentar os problemas associados ao consumo de álcool e 

outras drogas, com a publicação do documento “A Política do Ministério da Saúde para a 

Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas”, pelo qual “assume de modo integral 

e articulado o desafio de prevenir, tratar e reabilitar os usuários de álcool e outras drogas 

como um problema de saúde pública”. Foram definidas as diretrizes para a área, em 

consonância com os princípios e orientações do SUS e da reforma psiquiátrica: a alocação do 

uso de álcool e outras drogas entre os problemas da saúde pública; a indicação do paradigma 

da redução de danos nas ações de prevenção e de tratamento; a desconstrução da concepção 

do senso comum de que todo usuário de drogas é doente e requer internação ou prisão; e a 

mobilização da sociedade civil para práticas preventivas, terapêuticas e reabilitadoras. 

A Portaria Nº 2.197 de 2004 redefiniu e ampliou a rede de atenção integral para 

usuários de álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e estabeleceu 

seus principais componentes (atenção especializada - CAPSad, atenção hospitalar, rede de 

suporte social, atenção básica) propondo a adoção da lógica de redução de danos como 

estratégica para o êxito das ações desenvolvidas por estas unidades. 

Introduz-se, dessa forma, a possibilidade do desenvolvimento de uma política menos 

centrada no controle e na repressão, onde o Ministério da Saúde responsabilizou-se a 

enfrentar os problemas associados ao consumo de drogas. 
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Passa-se então a considerar a questão das drogas na sociedade como um fenômeno 

complexo, com as mais diversas implicações, culminando a ampliação do envolvimento e de 

intervenções de diferentes áreas, tais como psiquiátricas, jurídicas, sociais, e da saúde publica 

em geral.  
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5 OS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 

 

De acordo com a Lei Federal No 10.216 de 06/04/2001, da reforma psiquiátrica 

brasileira, os cidadãos devem ser tratados, preferencialmente, em serviços comunitários “com 

humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar a saúde, visando alcançar sua 

inserção na família, no trabalho e na comunidade” (Art.2o, II).  

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) surgem como os serviços mais 

representativos nesse novo modelo aberto, não hospitalocêntrico, tendo como prioridade “o 

atendimento de pacientes com transtornos mentais severos e persistentes em sua área 

territorial, em regime de tratamento intensivo, semi intensivo e não intensivo” , segundo a 

Portaria no 336/2002 do Ministério da Saúde.  

O CAPSad é um serviço especializado da saúde mental que se propõe acolher, 

acompanhar e tratar indivíduos dependentes de álcool e outras drogas. Sabe-se que a 

dependência química é um fenômeno multicausal que inclui fatores sociais, familiares e 

individuais com grande repercussão no binômio indivíduo-família e no contexto social, e que 

afeta de modo significativo à vida dos usuários de álcool e outras drogas, seu funcionamento 

biopsicossocial e espiritual. Dessa forma, requer a ação conjunta do Estado e da sociedade no 

seu enfrentamento, tratamento, reorganização e reinserção do sujeito ao convívio social e 

familiar.  

Assim, o CAPSad como serviço que visa atender o indivíduo de forma integral, 

considerando a amplitude de suas relações, acredita ser de fundamental importância o 

mapeamento, a articulação e a construção de redes de serviços que possam ofertar atividades 

específicas a esses indivíduos.  

A construção da rede pauta-se nos princípios da atenção à saúde mental, 

preconizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, que são: a) acolhimento universal, b) 

encaminhamento implicado, c) construção de rede, d) territorialidade, e) intersetorialidade e a 

integralidade de ação.  

Deve-se considerar que o uso e abuso das substancias psicoativas estão acontecendo 

cada vez mais cedo, atingindo principalmente os mais jovens. O tratamento envolve ações de 

prevenção e promoção da saúde. A prevenção primária inclui a prevenção do contato e uso 

abusivo de substâncias psicoativas com o desenvolvimento de ações educativas que 

possibilitem espaços dialógicos para que a tomada de consciência seja presenciada a ponto de 

promover mudanças significativas. (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, 2010). 
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Para que isso seja viável, são ofertados, além de um espaço de escuta qualitativa, 

atendimentos individuais e familiares, grupos e oficinas terapêuticas de lazer, sociais, 

esportivas e culturais, dentro e fora do CAPS, na crença que no grupo, no encontro com 

diferentes historias e vivências, o indivíduo possa se identificar, se perceber e reconstruir o 

significado da vida. Esses grupos e oficinas terapêuticas são tidos como momentos de grande 

importância para o indivíduo possibilitando, também, a oportunidade de identificação e 

preparação para oportunidades de empregos, acesso a serviços de saúdes, escola e outros que 

se apresentarem necessários com possibilidade de detecção e superação de situações de risco, 

de vulnerabilidade e demandas sociais. (Ministério da Saúde, 2004). 

Todo o trabalho voltado para esse indivíduo está respaldado em ações que possam lhes 

ajudar a ressignificar a vida, a autoestima, e a dignidade. O olhar sobre esses aspectos coloca 

em foco a importância de toda a reunião de fatores que possam interferir no processo de 

construção do novo sujeito, mais saudável (física e mentalmente). 
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6. AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS  

 

6.1 O surgimento das Comunidades terapêuticas 

 

As Comunidades Terapêuticas são dispositivos de assistência, em regime de 

Residência em comunidade, criados nos EUA a partir da década de 1950 como alternativa ao 

modelo hospitalar para o tratamento, na época, de transtornos decorrentes do uso, uso nocivo 

ou dependência do álcool, concomitantemente ao surgimento dos grupos de autoajuda como o 

dos Alcoólicos Anônimos (AA), estendendo-se mais tarde para o tratamento de transtornos 

mentais decorrentes de outras drogas e até mesmo para alguns dos transtornos mentais não 

decorrentes do uso de drogas (Manual de Orientação para Instalação e Funcionamento das 

Comunidades Terapêuticas no Estado de São Paulo, 2011).  

De acordo com a literatura, a primeira Comunidade Terapêutica (CT) que se chamada 

de Synanon foi criada em 1958 em Santa Mônica, na Califórnia. Fundada por Chuck Dederich 

e um pequeno grupo de alcoolistas em recuperação que decidiram viver juntos para, além de 

ficar em abstinência, buscar um estilo alternativo de vida. A aplicação do conceito de ajuda às 

pessoas em dificuldades, feita pelos próprios pares, foi a base das relações vividas na 

Synanon. Essa alternativa terapêutica se consolidou e deu origem a outras CTs que, 

conservando os conceitos básicos, aperfeiçoaram o modelo proposto (Fracasso, 2008). 

Houve uma multiplicação das iniciativas desse tipo de abordagem terapêutica na 

América do Norte. A experiência atravessou o Oceano Atlântico e deu início a programas 

terapêuticos no norte da Europa, principalmente na Inglaterra, Holanda, Bélgica, Suécia e 

Alemanha. 

Em 1968 nasce no Brasil a primeira Comunidade Terapêutica denominada “ Desafio 

Jovem”, na cidade de Goiânia, oriunda de um movimento religioso coordenado por um pastor 

chamado Edmundo. Depois, e, 1979, foi fundada em Campinas a Comunidade Terapêutica 

Senhor Jesus, também originaria de um movimento religioso coordenado pelo missionário 

americano Padre Haroldo Rham.  

Em 1979, a experiência chegou à Itália, onde foi fundada a Escola de Formação para 

educadores de CTs, e esses educadores submetidos deram um novo impulso na Espanha, 

América Latina, Ásia e África. 
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6.2 As comunidades terapêuticas no Brasil: equipamento social de interesse da Saúde e a 

rede de atenção psicossocial. 

 

No âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS foi somente diante da recente 

reorganização da atenção psicossocial, com publicação da Portaria GM/MS n. 3.088, de 23 de 

dezembro de 2011, que as Comunidades Terapêuticas foram reconhecidas como um dos 

componentes da rede de atenção na qualidade de “serviços de saúde de atenção residencial”, 

distintas dos serviços hospitalares sentido estrito.  As CTs objetivavam então oferecer 

cuidados contínuos de saúde, de caráter residencial transitório por até nove meses para 

adultos com necessidades clínicas estáveis decorrentes do uso de crack, álcool e outras 

drogas.  

Surgem então algumas regras para o funcionamento das CTs, tais como: a necessidade 

consentimento expresso do usuário para o ingresso dos residentes, a necessidade de avaliação 

prévia pelo CAPS de referência, a liberdade dos pacientes interromperem a qualquer 

momento a sua permanência no serviço de atenção em regime domiciliar. 

No mesmo sentido, a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n. 29/2011, da 

ANVISA (regulamento sanitário para o funcionamento das comunidades terapêuticas), exige 

que a permanência de qualquer usuário (ou residente) somente possa ser feita com o seu 

consentimento expresso.  

A RDC define que as instituições devem garantir na admissão do residente: 

a) respeito à pessoa e à família, independente da etnia, credo religioso, ideologia, 

nacionalidade, orientação sexual, antecedentes criminais ou situação financeira;  

b) orientação clara ao usuário e seu responsável sobre as normas e rotinas da instituição, 

incluindo critérios relativos a visitas e comunicação com familiares e amigos, devendo 

a pessoa a ser admitida declarar por escrito sua concordância, mesmo em caso de 

mandado judicial; 

c) permanência voluntária; 

d) possibilidade de interromper o tratamento a qualquer momento, resguardadas as 

exceções de risco imediato de vida para si e ou para terceiros ou de intoxicação por 

substâncias psicoativas, avaliadas e documentadas por profissional médico. 

 

            Segundo o modelo psicossocial, os Serviços de Atenção à População com Transtornos 

Decorrentes do Uso ou Abuso de Substâncias Psicoativas, também conhecidas como 

Comunidades Terapêuticas (CT), são Unidades que têm por função fornecer suporte e 
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tratamento aos usuários de substâncias psicoativas, em ambiente protegido, técnico e inserido 

no âmbito da ética profissional. A convivência entre os pares é o principal instrumento 

terapêutico que tem por finalidade resgatar a cidadania desses usuários, por meio da 

reabilitação física, psicológica e da reinserção social (Manual de Orientação para Instalação e 

Funcionamento das Comunidades Terapêuticas no Estado de São Paulo, 2011). 

           Pesquisa realizada em 2006 pela Universidade de Brasília (UnB) juntamente com o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) apontou que quase 80% dos tratamentos de 

dependência são feitos por Comunidades Terapêuticas.  

Com o crescente consumo das referidas substâncias, houve uma grande expansão 

desses serviços no país suscitando a necessidade de uma regulamentação para o 

funcionamento desses estabelecimentos. Dentro os principais problemas encontrados nessa 

expansão aparecem a má qualidade de atendimento prestado pelas comunidades, muitas delas 

clandestinas e isentas de fiscalização e  a falta de adequação para abrigar os dependentes em 

busca de tratamento. Assim, e, 2011 a SENAD, em conjunto com a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) e a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas 

(FEBRACT) editaram a RDC ANVISA nº 101, de 30/05/2001, revogada pela recente 

publicação da RDC ANVISA nº 29, de 30/06/2011. Essa resolução aplica-se à prestação de 

serviços por pessoas físicas ou jurídicas, de direito privado ou público, envolvidas direta e 

indiretamente na atenção às pessoas com transtornos decorrentes do uso nocivo de 

substâncias psicoativas. 

Segundo a Resolução, Comunidades Terapêuticas são instituições que prestam 

serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de 

substâncias psicoativas, em regime de residência, tendo como principal instrumento 

terapêutico a convivência entre os pares. São unidades que têm por função a oferta de um 

ambiente protegido, técnica e eticamente orientados, que forneça suporte e tratamento aos 

usuários abusivos e/ou dependentes de substâncias psicoativas, durante período estabelecido 

de acordo com programa terapêutico adaptado às necessidades de cada caso. Oferece uma 

rede de ajuda no processo de recuperação das pessoas, resgatando a cidadania, buscando 

encontrar novas possibilidades de reabilitação física e psicológica, e de reinserção social. 

Na dimensão saúde, sabe-se que os pacientes submetidos a regime de tratamento em 

Comunidades Terapêuticas não são assistidos por equipe de saúde em tempo integral, por isso 

precisam ter condições mínimas de autocuidado e entendimento da situação, assim como estar 

motivados a seguir o tratamento de forma voluntária. 
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A Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas (FEBRACT) assegura em seu 

estatuto pelo menos um atendimento médico psiquiátrico ao mês para aqueles com 

comorbidade psiquiátrica não psicótica. No entanto, não devem ser encaminhados ou 

mantidos em CTs casos em que o paciente não tenha capacidade para deliberar sobre si ou 

para agir conforme suas deliberações ou casos em que o paciente precise de assistência 

médica ou de saúde. São condições em que isso ocorre: 

1. Intoxicação. Os casos de intoxicação por álcool ou drogas, na sua maioria devem 

der tratados em ambiente hospitalar. Por isso, devem ir a CT apenas após resolução do 

quadro. 

2. Síndrome de abstinência de: álcool, opióides, anfetaminas, benzodiazepínicos ou 

qualquer outra substância em que haja risco de complicações clínicas em sua evolução. 

3. Doenças clínicas agudas ou descompensadas como hipertensão, diabetes, 

cardiopatias, hepatopatias, infecções, alterações eletrolíticas etc. O médico deve avaliar a 

gravidade do quadro e só liberar o paciente para tratamento em comunidade terapêutica 

quando o quadro estiver compensado e em condições de ser tratado de forma ambulatorial. 

4. Risco de auto ou heteroagressividade. Pacientes com risco de: suicídio, 

autoagressão, homicídio ou heteroagressão devem permanecer em ambiente hospitalar. 

5. Sintomas psicóticos. Pacientes apresentando alucinações ou delírios não tem 

possibilidade de ir a CT. 

6. Alterações de nível de consciência como estado comatoso, torporoso, sonolência, 

confusão mental devem ser assistidas em ambiente hospitalar. 

7. Suspeita de traumas (craniano, torácico, abdominal, ortopédico) devem ser 

avaliados em unidade de saúde e se necessário mantidos em observação na mesma. 

8. Graves alterações do controle ou da vontade não devem ser encaminhadas a CT pela 

impossibilidade de seguirem as orientações propostas. 

9. Transtornos psiquiátricos graves e em fase aguda como depressão, mania, 

demências entre outros devem ser inicialmente tratados para terem possibilidade de seguirem 

tratamento, após melhora da sintomatologia, em CT. 

Sabino e Cazenave (2005) em seu estudo sobre Comunidades Terapêuticas como 

forma de tratamento para a dependência de substâncias psicoativas citam Kalina e Kovadloff 

(1988) na definição de elementos centrais das Comunidades Terapêuticas: 

 1) A CT é um elemento social. Esse sistema social deve facilitar uma aprendizagem 

que, em si mesmo, é terapêutica;  
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2) O sistema é uma ordem organizada através das normas de convivência e do 

enquadramento de tarefas;  

3) O enquadramento e a normatividade baseiam-se no conceito da abstinência das 

drogas, enquanto se realiza o aprendizado;  

4) O trabalho concreto na instituição é a base da disciplina institucional e de uma 

educação na corresponsabilidade;  

5) A CT tem hierarquias de acordo com as conquistas que cada residente tenha feito e 

no conhecimento de si mesmo, no trabalho sobre os outros e nas lideranças positivas que 

possa ir progressivamente assumindo; 

 6) As mudanças na instituição se concretizam através da mobilidade social, que 

implica a transmissão de tarefas e de responsabilidades crescentes na CT hierárquica;  

7) A CT é uma sistemática de grupo, onde cada um dos grupos responde a diferentes 

necessidades dos residentes. Alguns seguem os alinhamentos típicos dos grupos terapêuticos. 

Outros terão como função atacar os comportamentos negativos para a sobrevivência do grupo 

e procurarão reforçar as conquistas positivas e a estrutura grupal;  

8) A possibilidade de mudança mediatiza-se através da função de sustentação que tem 

a instituição;  

9) A força terapêutica por excelência é o grupo de pares, a mudança precisa da 

interação entre os residentes. O viciado recuperado integrado à equipe médica funciona como 

um modelo de papel útil em todo o projeto terapêutico (obs.: esses formam os participantes 

desta pesquisa);  

10) A família está continuamente envolvida, de modo geral, em três níveis: 

participando da reunião semanal de terapia e da reunião mensal multifamiliar e, quando bons 

níveis de recuperação são alcançados, ajudando em projetos preventivos ou integrando a 

associação de pais, com a finalidade de trabalhar socialmente no tema da toxicomania; e  

11) A CT fracassará em seus propósitos se o residente não for reconhecido em sua 

singularidade não apenas por meio de um ato terapêutico individual, mas fundamentalmente 

através de uma escuta institucional de sua história de vida. 

 

6.3 Aspectos positivos e negativos das Comunidades Terapêuticas e considerações 

críticas.  

De acordo com Saulo Monte Serrat (2002), membro do conselho deliberativo da 

FEBRACT e representante dessa entidade na comissão responsável por definir o papel das 

comunidades terapêuticas no Brasil, o número de comunidades terapêuticas é muito grande, 
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tanto em países de primeiro como de terceiro mundo. Segundo ele, quando os princípios de 

recuperação, de resgate da cidadania, de reabilitação física e psicológica e de reinserção 

social são corretamente aplicados, os tratamentos apresentam resultados positivos e 

importantes. O objetivo é agir nos fatores psicossociais do paciente. A aplicação de 

medicamentos fica por conta hospitais e clínicas próprias para esse fim.  

Na avaliação de Serrat, as comunidades terapêuticas não se constituem o único 

mecanismo capaz de tratar pessoas. “Os pacientes de Comunidades Terapêuticas reagem de 

maneiras diferentes, há inclusive os que não se adaptam a essas comunidades e encontram 

recuperação nos Narcóticos Anônimos, por exemplo. Segundo ele, a comunidade terapêutica 

é um programa muito bom, quando bem-aplicado, haja vista ser encontrada no mundo todo. 

“A vantagem das comunidades é a flexibilidade”. Todas têm princípios e metodologias. Pode-

se encontrar uma comunidade constituída de muitos recursos materiais e outra extremamente 

pobre e ambas serem terapêuticas. Basta que apliquem os princípios e tenham pessoal 

capacitado. 

 Kalina e Kovadloff (1988), citada por Sabino e Cazenave (2005) no estudo sobre 

Comunidades Terapêuticas como forma de tratamento para a dependência de substâncias 

psicoativas, definiu Comunidade Terapêutica como um elemento social que deve facilitar uma 

aprendizagem, em si mesmo, terapêutica. O sistema é uma ordem organizada através das 

normas de convivência e do enquadramento de tarefas, cuja normatividade baseia-se no 

conceito da abstinência das drogas, enquanto se realiza o aprendizado. Segundo a autora, a 

CT fracassará em seus propósitos se o residente não for reconhecido em sua singularidade não 

apenas por meio de um ato terapêutico individual, mas fundamentalmente através de uma 

escuta institucional de sua história de vida. 

Sabino e Cazenave (2005) ressaltam como aspecto positivo a abertura das CT para 

outros grupos de ajuda, como Alcoólicos Anônimos (AA), Narcóticos Anônimos (NA) e 

Amor Exigente o que possibilita aos internos, através das partilhas de sentimentos e situações, 

conhecerem as experiências pelas quais os companheiros já passaram - o que é de grande 

valia, além da troca de acolhimento e de carinho. Por outro lado, ponderam sobre a 

metodologia de tratamento das CT para a dependência de substâncias psicoativas, que ainda 

requer diversos estudos para averiguar se o “isolamento” do mundo em que havia o convívio 

com a droga não pode ocasionar, no momento de saída da CT, uma recaída devida à 

desadaptação social, já que a abstinência ocorreu em um ambiente de privação tanto da 

substância quanto do grupo social. 
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Damas, F. B (2013) faz inúmeras críticas as CTs, no entanto ressalta aspectos 

positivos. Segundo ele, a proposta terapêutica das CTs pode ser bastante interessante, porém, 

para que o tratamento seja eficaz é necessário que alguns aspectos sejam observados, 

começando pela correta indicação de internação por profissionais de saúde capacitados. No 

caso do tratamento das toxicomanias a CT pode ser a estratégia mais importante nas fases 

mais graves da dependência química, ou, ainda, pode ser a única alternativa para os 

indivíduos em grave situação social. Segundo ele, nem toda CT pode ser comparada ao 

sistema manicomial, bem como nem toda CT é uma instituição total. O autor destaca 

positivamente a relevância social, tendo em vista que os indivíduos socialmente 

desfavorecidos, e com grave dependência química ao crack, e, em segundo lugar, ao álcool, 

acabam formando a população de internos das CT. Para ele, embora os CAPS gerais e os 

CAPS especializados (CAPSad) sejam estimulados a ampliarem sua importância na rede 

psicossocial, apresentam ainda muitas dificuldades para o tratamento desta população, 

principalmente em casos mais severos de dependência química, nos quais se indica internação 

hospitalar e tratamento em regime fechado, e tais indivíduos não dispõem de recursos 

financeiros para o custoso tratamento em clínicas privadas. 

 Em 2011 o Conselho Federal de Psicologia publicou o Relatório da 4ª Inspeção 

Nacional de Direitos Humanos: locais de internação para usuários de drogas.  Foram 

inspecionadas 68 instituições em 25 unidades federativas do país. Buscou levantar nas atuais 

unidades de acolhimento de usuários de álcool e outras drogas que liberdades são privadas e 

quais direitos são violados no cotidiano de suas práticas. Ressalta-se que a potência da 

inspeção está em interrogar a emergência de discursos e práticas que se apresentam muito 

mais por formas sutis rotuladas como proteção e cuidado do que pela superlotação e pelos 

maus-tratos aparentes, como as percebidas em outras unidades de aprisionamento. A decisão 

de abordar, neste ano, a questão das drogas como disparador da inspeção foi fruto de 

denúncias encaminhadas ao Observatório de Saúde Mental e Direitos Humanos da Rede 

Internúcleos de Luta Antimanicomial (RENILA). Tema que insiste em vincular “tratamento” 

à noção de castigos ou penas advindos de um ideal normativo que não suporta a transgressão 

como parte de um devir humano, reduzindo à condição de objeto e privado da cidadania os 

sujeitos-alvos das ações impostas. Seguem alguns resultados e aspectos cruciais ao debate do 

tema: 

 

a) Violação de Direitos humanos: foram encontrados claros indícios de violação de 

direitos humanos em todos os relatos, relatos de interceptação e violação de 
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correspondências, violência física, castigos, torturas, exposição a situações de 

humilhação, imposição de credo, exigência de exames clínicos, como o teste de HIV − 

exigência esta inconstitucional −, intimidações, desrespeito à orientação sexual, 

revista vexatória de familiares, violação de privacidade, entre outras..  

 

b) Ideologia Religiosa: A maioria delas adota um credo, isto é, fé religiosa, como recurso 

de tratamento, muitas vezes incompatíveis com os princípios que regem as políticas 

públicas e seu caráter republicano e laico, podendo haver a violação do direito a 

escolha de outro credo ou a opção de não adotar nenhuma crença religiosa. A atuação 

encontra-se submetida a princípios religiosos e morais e pouco se orienta pelos 

saberes técnico-científicos.  

 

c) Desrespeito as diferentes orientações sexuais: Por se assentar sobre princípios morais 

e religiosos, essas práticasproduzem em seu cotidiano, por exemplo, o 

constrangimento a que são submetidos os homossexuais, travestis, lésbicas, entre 

outros, considerados, todos, como portadores de uma sexualidade desviante. Destaca-

se também a imposição da abstinência sexual na maioria desses lugares, isto é, o sexo 

percebido como vício, assim o direito à sexualidade é interditado. 

 

d) Violência e maus Tratos: muitos são os relatos de maus-tratos, violência física e 

humilhações, com registro de métodos de tortura, como, por exemplo: internos 

enterrados até o pescoço, o castigo de ter de beber água de vaso sanitário por haver 

desobedecido a uma regra ou, ainda, receber refeições preparadas com alimentos 

estragados. Bem como registro de internos que apresentavam, no momento da 

inspeção, ferimentos e sinais de violência física. 

 

e) Trabalho forçado e sem direito a remuneração: prática comum dessas instituições, que 

como nos hospícios, recebe a mesma nomeação: laborterapia. Esta nada mais é do que 

a realização de tarefas cotidianas de manutenção da estrutura física da instituição, 

como lavar, passar, cozinhar, etc. O trabalho assume,  assim como nos manicômios e 

prisões, o caráter de puro imperativo moral, isto é, trabalha-se para combater o ócio, 

para limitar a liberdade e submeter à ordem. Mas, também se trabalha para gerar lucro, 

apesar dos internos não terem direito a remuneração, assumindo-se caráter análogo ao 

trabalho escravo. A utilização de mão de obra não remunerada torna mais lucrativa a 
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atividade institucional. Uma das críticas ao manicômio busca exatamente desconstruir 

este conceito, pois ninguém pode ter o direito ao trabalho reduzido à condição de 

tratamento.  

 

f) Banalização e descuidado com as “crises de abstinência”: a gravidade das crises de 

abstinência, possibilidade presente no cotidiano de instituições voltadas para o 

cuidado com esse público, é respondida, em vários desses lugares, de forma banal. 

Ficam os internos expostos ao risco de morte, pois esta situação exige, nos quadros 

mais graves, intervenção e cuidados rápidos.  

 

g) Recursos Públicos e isenção de impostos: Não são poucas as instituições que recebem 

recursos públicos ou que são reconhecidas como instituições de “utilidade pública” 

isentas do pagamento de impostos. Isto impõe ao Estado a tarefa da fiscalização da 

aplicação dos referidos recursos, bem como da proteção e defesa dos direitos sociais e 

humanos dos assistidos.  

 

h) Rompimento com o mundo externo e desqualificação do sujeito: Constata-se a 

separação do sujeito de seu meio social, a necessidade de romper os laços dos usuários 

com o mundo externo, isto é, a segregação como resposta de tratamento. A maioria 

das instituições admite serem os internos proibidos de acessar qualquer meio de 

comunicação, como, por exemplo: acessar internet, ouvir rádio, ver televisão, etc., 

além de terem suas correspondências violadas e seu contato com familiares 

monitorado pela instituição. Posição que os desqualifica como sujeitos responsáveis e 

como sujeitos de direitos.  

 
i) Urgência da amplificação da rede e do preenchimento de lacunas nas politicas 

públicas.   

  

Desse modo, é urgente e necessária a continuidade do processo da Reforma 
Psiquiátrica, com a ampliação e qualificação da rede de serviços de saúde, 
com capacidade para ofertar e assegurar tratamento digno e de qualidade, por 
um lado, e, por outro, a criação de políticas e dispositivos hoje inexistentes, 
como, por exemplo, políticas qualificadas de proteção social e suporte para 
situações de ameaça à vida dos sujeitos. À Reforma Psiquiátrica, ou melhor, 
aos gestores desta política pública cabe ainda a tarefa de retomar a discussão 
acerca de seus princípios fundantes, permitindo, assim, maior clareza de seus 
objetivos e afirmação do caráter substitutivo à lógica manicomial, que deve 
orientar a prática da rede substitutiva (pg. 194). 
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Sabe-se que a fiscalização desses locais está ocorrendo de forma pontual e não segue 

orientações do Ministério do Trabalho e Emprego, somente da ANVISA. Isso permite que 

ambientes favoráveis à exploração pelo trabalho se misturem com ambientes destinados ao 

tratamento de usuários de drogas. Por isso, pelas denuncias apontadas no relatório do CFP, 

bem com as feitas pelo Ministério Público de Goiás em 2014, face a uma operação em que 

denunciou donos de clínicas de recuperação para usuários por redução à condição análoga de 

escravidão, cárcere privado, maus tratos, tortura, entre outros, recentemente, em outubro de 

2014, o Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo – InPACTO, a 

Repórter Brasil e a Organização Internacional do Trabalho redigiram uma carta à Comissão 

Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, solicitando ao Ministério do Trabalho e 

Emprego e ao Ministério da Saúde a  intensificação  da agenda de inspeções e fiscalizações, 

bem como a criação de algum mecanismo de informação para esses centros de tratamento, 

visando a orientá-los sobre as violações que estão cometendo. 

 Além dessa, surgem tantas outras manifestações. Em 2013, por exemplo, a Frente 

Estadual Drogas e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, diante do clamor de usuários e 

familiares, escreveu uma carta de repudio ao repasse de recursos públicos para comunidades 

terapêuticas, defendendo a ampliação e a qualificação da rede do SUS, da assistência social e 

demais políticas públicas e dos direitos humanos. Em seu texto expressam serem contrários 

ao investimento público em comunidades terapêuticas, do mesmo modo a construção de 

políticas públicas que privilegiem a internação involuntária e compulsória como estratégias 

prioritárias. Pedem investimento nos serviços públicos não terceirizados, com equipes 

multidisciplinares formadas por trabalhadores concursados e capacitados continuadamente. 

Bem como serviços públicos e laicos de saúde e assistência social com qualidade e 

quantidade adequada às populações e programas sustentáveis de proteção à pessoas 

ameaçadas de morte. Solicitam que as políticas públicas de atenção a pessoas que fazem uso 

prejudicial de álcool e outras drogas estejam de acordo com as  Conferências Nacionais de 

Saúde e respeitem os mais elementares princípios dos direitos humanos. 

Souza, Berrado & Bernardo (2013) apontam como necessário o aperfeiçoamento dos 

programas terapêuticos das CTs pertinente e coerente com princípios de saúde, direitos e 

cidadania. Mediante uma revisão literária destacaram algumas práticas que devem constar e 

outras que precisam ser extintas no tratamento para dependência química. 

As práticas positivas fundamentais seriam: 
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 Inclusão da família no processo terapêutico regularmente, ao menos uma vez 

por semana, dentro das CTs com palestras, reuniões em grupo, orientações e 

psicoeducação; 

 Treinamento em Habilidades Sociais para a equipe terapêutica (educadores 

sociais) e todas as pessoas que vierem a trabalhar em contato com os residentes, seja 

qual for à função e mesmo voluntariamente; e 

 Programa de prevenção da recaída com fundamentação científica e apoio para 

a família em outras áreas referentes ao desenvolvimento da cidadania como acesso a 

educação, profissionalização, cultura, lazer, moradia, saneamento básico, etc. 

As práticas negativas - a ser extintas - seriam: 

 Determinação de um tempo mínimo para internamento, como por exemplo, os 

6 meses ou 9 meses comumente impostos por grande parte das CTs; 

 Proibições quanto ao contato externo com familiares ou pessoas de vínculo 

afetivo com o residente seja por qualquer tempo, mesmo com pretexto para 

“tratamento” sem fundamentação teórica ou legal; 

 Práticas de punições, disciplinas ou castigos como forma de “tratamento”; 

 Imposição da religiosidade ou constrangimento em relação ao exercício de 

qualquer prática religiosa diferente da confissão feita pela instituição; e 

 O trabalho não remunerado com justificativa de prática da “Laborterapia”, 

salvo quanto às atividades diárias de cuidados com o próprio ambiente de convívio 

coletivo, como arrumação das camas, limpeza de banheiros, quartos e salas das 

atividades, que não venham a produzir rendimentos para a instituição ou economia em 

recursos humanos na equipe terapêutica. 

 

De acordo com Damas (2013), o que difere as CT das outras formas e ambientes de 

tratamento é a abordagem comunitária como instrumento primário e facilitador do 

crescimento e da mudança individual. Porém, enquanto existem instituições com bom padrão 

de serviços e organização, outras predominam aspectos negativos, como por exemplo, o 

fundamentalismo religioso, a exploração de trabalho sob a égide do conceito da 
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“laborterapia”, a gestão por grupos focados no lucro ou por indivíduos com mentes pouco 

sadias. 

 

6.3.1 Considerações acerca da minuta de resolução do Conselho Nacional de Políticas 

sobre Drogas - CONAD - 2014 que objetiva regulamentar as chamadas “comunidades 

terapêuticas” 

 

Considerando a necessidade de interligar as entidades que promovem o acolhimento de 

pessoas com problemas decorrentes do abuso ou dependência de substância psicoativa com a 

rede de cuidados, atenção, tratamento, proteção, promoção e reinserção social do sistema 

único de saúde, do sistema único de assistência social e das demais políticas públicas, 

recentemente o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas abriu em novembro de 2014 

uma consulta pública. Através do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas – 

OBID (www.obid.senad.gov.br) e do Portal do Ministério da Justiça (www.justica.gov.br), a 

consulta decorreu sobre a minuta de resolução que regulamenta as comunidades terapêuticas 

no âmbito do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD). O documento é 

passível de sofrer alterações, mediante sugestões e críticas enviadas, onde será apreciado para 

deliberação no Plenário do CONAD.  

Diversas entidades se posicionaram contrariamente a referida Minuta de Regulamentação 

das CTs (2014). Apesar do processo até o momento não estar concluso, os diversos 

argumentos das notas de repúdio e pareceres são ricos na medida em que trazem 

posicionamentos e questionamentos fundamentais sobre o funcionamento e a utilização 

dessas comunidades como apoio à rede pública de atenção aos usuários de drogas. 

O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) emitiu em novembro de 2014 uma nota 

com posição contrária à regulamentação das comunidades terapêuticas, tendo em vista que: 

 

...defendemos que o tratamento de pessoas que consomem drogas de forma 
abusiva, ou que delas criam dependência, seja realizado no Sistema Único de 
Saúde (SUS), por meio dos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e 
Drogas (CAPS-AD), dos hospitais gerais e dos consultórios de rua, 
conforme deliberado e explicitado nos documentos finais da IV Conferência 
Nacional de Saúde Mental (2010), na XIV Conferência Nacional de Saúde 
(2011) e, especialmente, na Lei nº 10.216/2001  -Lei da Reforma 
Psiquiátrica (pg. 01). 
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Consideram que a intenção de regulação pelo Estado, das “Comunidades 

Terapêuticas”, se constitui em flagrante violação à concepção do SUS, que tem como 

pressupostos, dentre outros: 

(...) a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência; integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado 
e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 
sistema; preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade 
física e moral; igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 
privilégios de qualquer espécie (pg. 02). 
 

 Atentam a desconsideração da estratégia de redução de danos na proposta das 

“Comunidades Terapêuticas”, pautadas pela abstinência no processo de tratamento das 

pessoas que consomem drogas. 

A nota ressalta ainda outros pontos importantes: 

As comunidades não têm condições sequer de realizar a avaliação inicial para efeito 

de acolhimento, de acompanhar ou tratar usuários de drogas, visto que não têm equipe 

especializada. E questiona o financiamento do Estado: 

 

(...) com que finalidade o Estado destinará recursos para estas unidades 
acolherem pessoas que, pelo seu perfil epidemiológico, deveriam ser tratadas 
nas unidades de saúde? A maioria dos casos de dependência química 
necessita de avaliação médica, então, porque não adensar as unidades da 
Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e ampliar o tratamento dos/as 
usuários/as de drogas no âmbito do SUS? Por que não destinar o 
financiamento que se pretende repassar às “Comunidades Terapêuticas” para 
a ampliação da RAPS, que trabalha na lógica da atenção psicossocial e da 
desconstrução da lógica manicomial? (pg. 05) 
 
 

A definição de que a internação ou acolhimento nas comunidades terapêuticas será de, 

no máximo, 12 meses não atende aos parâmetros da Lei nº 10216/2001, bem como da política 

de saúde mental construída em nosso país nos últimos anos. De acordo com os preceitos do 

SUS as internações ou acolhimentos devem durar de 45 a 90 dias para as internações por 

abuso de álcool e outras drogas. O que reitera a afirmação de que os serviços que prestam 

atendimento à população devem seguir as normativas construídas no âmbito da saúde mental, 

que expressam a garantia dos direitos da população. 

Ressalta ainda que a minuta trata de forma genérica a fiscalização das irregularidades 

nas comunidades terapêuticas, não apresentando procedimentos, prazos ou mesmo sanções / 

penalidades, caso haja irregularidades nestas entidades.  

 Da mesma forma a Associação Brasileira de Saúde Mental – ABRASME, em 

novembro de 204, em nota posicionou-se: 
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As comunidades terapêuticas vão de encontro com a Lei 10.216/2001 por ter 
como dispositivo central o isolamento social e a internação, além de ser um 
equipamento privado, que tem em sua maioria uma fundamentação de cunho 
religioso. No entanto, sejam de fundamentação religiosa ou médica, as CT´s 
têm sido inspiradas num modelo de internação compulsória e violação dos 
direitos das pessoas em tratamento. Essa situação de financiar com recursos 
públicos o aumento e a sustentabilidade econômica das CT´s, não só é uma 
afronta a Lei 10.216/2001 e os anos de construção da Reforma Psiquiátrica 
brasileira, como também, ao caráter laico do Estado brasileiro (pg.01). 
 
 

A ABRASME se posicionou contra o financiamento público das mesmas. Ressaltou 

que tendo em vista os problemas crônicos de financiamento do SUS e do SUAS e as políticas 

públicas de álcool e drogas, a prioridade deve ser a ampliação do financiamento público de 

equipamentos e programas públicos, como os consultórios de/na Rua, os CAPSad 24h e as 

Unidades de Acolhimento. 

O Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo, em seu parecer datado de dezembro de 2014, dentre várias ponderações 

contrárias à minuta CONAD ressaltou que a conceituação dessas instituições como 

“equipamentos de interesse e apoio dos sistemas de saúde e assistência social” contraria o 

atual esforço de constituição das políticas públicas enquanto uma rede de serviços articulado,  

funcionando de forma integrada, de modo a garantir os direitos do cidadão previstos na 

Constituição Federal de 1988. Que nenhum equipamento de prestação de serviço público – 

ainda que oferecido por uma instituição privada – pode existir paralelamente às redes de 

políticas públicas, apartada dos demais serviços que as constituem.  O documento cita: “A 

existência de uma rede só faz sentido se não sobrar nenhum equipamento fora dela”, o que faz 

necessária a definição de qual sistema de políticas públicas as Comunidades Terapêuticas 

pertencerão, como por exemplo, a possibilidade de existirem como equipamento da saúde 

adequando-se a toda normativa referente ao assunto.  

 

Não podemos aceitar é que a caracterização como equipamentos de “apoio aos 
sistemas de saúde e assistência social” retire dessas instituições a 
responsabilidade de atuar segundo os parâmetros normativos dessas políticas 
públicas, e até mesmo de forma contrária às suas diretrizes, o que implica em 
não prestar contas perante os órgãos de fiscalização competentes na exata 
medida da complexidade do atendimento a que se propõem: um atendimento 
de internação na qual se retira o usuário de drogas de seu convívio, 
restringindo-se um dos direitos mais caros à humanidade, o direito à liberdade, 
com o fim de “tratamento” (pg.2). 
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Outra destaque dado foi ao artigo que estabelece que o tempo de internação não pode 

ultrapassar 12 meses em um período de 24 meses, considerado um tempo limite de internação 

excessivamente longo e contrário ao espírito da Reforma Psiquiátrica cujo período de 

internação, quando necessária, deve ser o mais breve possível. Além disso, também 

consideraram extremamente grave a exceção aberta que diz que havendo impossibilidade de 

avaliação médica prévia, nos casos em que não houver risco de morte, o acolhimento poderá 

ser feito imediatamente e a avaliação médica em até sete dias da internação. Uma afronta não 

só à Lei Federal n° 10.216/2001 que, obriga o laudo médico circunstanciado prévio para todas 

as modalidades de internação, como também é uma contradição com o texto da própria 

regulamentação em questão, que prevê somente acolhimento voluntário e com avaliação 

médica prévia. Além disso, criticam a possibilidade do acolhimento de adolescentes em 

mesmo local que o de adultos, ao mesmo tempo em que demonstram preocupação quanto à 

manutenção de adolescentes internados não matriculados e frequentando a escola. 

 

  A Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial – RENILA- em 03 de 

Dezembro de 2014 também se posicionou em nota.  Destacou a Falta da participação dos 

usuários da Rede de Políticas Públicas sobre Drogas bem como de outros grupos e instâncias 

de participação social nas políticas públicas no tocante às questões relacionadas às agendas da 

saúde da população em situação de rua, da erradicação do trabalho escravo, de direitos da 

criança e do adolescente, das populações LGBTT dentre outros. Chamou atenção ao fato de 

que não pode realizar um processo apenas formalmente democrático, envolvendo atores 

restritos e eximir do diálogo e da promoção inclusiva a participação dos mais variados atores 

na formulação dessa política.  

Ressalta que a presente Minuta de regulamentação se dispõe a regulamentar a 

privatização de uma política de atenção que deveria ser 100% pública e não segregatória. 

Além disso, cita direitos negligenciados das populações destinatárias dos serviços de atenção 

psicossocial no país, presentes na Lei 10.216/2001, tais como: 

a) do alcance da recuperação mediante a inserção na família no trabalho e na comunidade;  

b) do livre acesso aos meios de comunicação disponíveis e;  

c) do tratamento preferencial em serviços comunitários de saúde mental, nestes, notadamente 

os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Centros de Convivência, dentre outros 

equipamentos voltados ao cuidado com a promoção da convivência e do exercício da 

autonomia, reconhecendo a Estratégia de Redução de Danos como o eixo orientador dos 

cuidados dirigidos às pessoas com problemas relacionados ao uso de drogas.  
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Por esses e outros argumentos exige uma revisão substancial da proposta de 

Regulamentação das CTs que considere:  

• A redução do tempo máximo de internação dos acolhidos, em consonância aos 

princípios defendidos na Lei da Reforma Psiquiátrica; 

 • A necessária incorporação da Estratégia de Redução de Danos; 

• A abertura irrestrita do acesso de familiares, usuários dos serviços de saúde, 

representantes de instâncias de controle social dos serviços públicos, organizações e 

movimentos sociais à fiscalização e vistoria dessas instituições; 

• A criação de um Grupo Condutor Permanente no âmbito SENAD, com ampla 

participação de movimentos sociais e organizações de defesa dos direitos humanos, 

voltado à fiscalização das instituições credenciadas e à formulação de políticas de 

garantia dos direitos dos usuários de substâncias no âmbito dos serviços públicos de 

atenção prestados a essa população;  

• A observância enfática e irrestrita do respeito à autonomia e à dignidade das pessoas 

internadas nas Comunidades Terapêuticas e Instituições congêneres; 

• A observância ao preceito da laicidade do Estado na oferta de serviços públicos e na 

garantia da liberdade de crença, credo e manifestação religiosa.  

O Conselho Federal de Psicologia também fez um posicionamento bastante detalhado 

e embasado, onde se destacam algumas proposições, no intuito de haver: 

 Ampla fiscalização destas instituições em consonância com a garantia dos Direitos 
Humanos fundamentais e do Código de Ética do Psicólogo.  

 Articulação com a rede SUS e SUAS com vistas à reabilitação e reinserção social.  

 Transparência na prestação de contas dos convênios firmados.  

 Sistema de informação, monitoramento e avaliação dos referidos convênios, prezando 

pela transparência e acessibilidade ao controle social.  

 Acesso ao banco de dados da SENAD com informações das pessoas acolhidas nessas 

instituições, preservando o seu anonimato.  

 Investimento em pesquisas científicas que avaliem a eficácia deste dispositivo de 

acolhimento.  

 Aproximação e diálogo com a categoria profissional atuante nas Comunidades 

Terapêuticas com vistas ao diálogo, orientação e fiscalização de suas práticas 

conforme o Código de Ética do Psicólogo.  

 Proposição de Ouvidoria e/ou Central de Denúncias relativa à ocorrência de violações 

dos Direitos Humanos em CTs, bem como, em outros serviços não governamentais e 
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governamentais, que poderão ser em parceria com os Conselhos Regionais de 

Psicologia.  

Enfatizou que os tratamentos devem garantir os direitos humanos fundamentais, além 

de reconhecer a dignidade inerente a todos os indivíduos, o que implica no direito de 

receberem as mais modernas e eficazes formas de tratamento desenvolvidas até o momento, 

bem como, no direito ao bem estar e a não discriminação. 

           Destacou ainda a relevância das seguintes iniciativas:  

 Aumento dos investimentos em saúde mental por parte do Ministério da Saúde e dos 

governos estaduais e municipais.  

 Ampliação da cobertura da RAPS-AD no prazo de 04 anos, reduzindo a necessidade 

de vagas em locais de proteção e residência, como as Comunidades Terapêuticas e 

outras organizações não governamentais que atendem pessoas que apresentam 

dependência de álcool e outras drogas.  

 Ampliação de equipamentos de acolhimento e proteção públicos para a população de 

usuários de drogas como Unidades de Acolhimento para adolescentes e adultos de 

ambos os sexos, leitos de emergência em Hospitais Gerais, programas de redução de 

danos, abrigos, centros de convivência e programas comunitários de acolhimento e 

reinserção social.  

 Instalação de programas de tratamento, redução de danos e prevenção dos problemas 

associados ao consumo de substâncias psicoativas (SPA) dentro de presídios, casas de 

custódia e centros de detenção provisória.  

 Realização, por parte do governo, em parceria com as universidades, de avaliação do 

processo de financiamento público de leitos em Comunidades Terapêuticas e do 

modelo terapêutico utilizado nessas entidades.  

 Realização de cursos periódicos de atualização de conhecimentos em tratamento e 

prevenção dos problemas associados ao consumo de álcool e outras drogas.  

 Módulo específico de Direitos Humanos para todos os profissionais das RAPS.  

 Módulo específico para psicólogos que aborde os seus variados papéis dentro da rede 

multiprofissional de atenção e prevenção, a ser elaborado em conjunto com o CFP, 

sendo também replicados nos Centros Regionais de Referência da SENAD e no PET 

Saúde (Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde) do Ministério da Saúde.  
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Além disso, o CFP sugere a devida regulamentação, orientação e fiscalização de 

instâncias vinculadas ao cuidado de pessoas que usam drogas e seus familiares e, 

particularmente, no que tange às Comunidades Terapêuticas, de forma articulada ao Sistema 

Único de Saúde e o Sistema Único de Assistência Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSÃO 
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No modelo atual de tratamento preconizado pela Reforma Psiquiátrica e adotado pelo 

SUS, o usuário de álcool e outras drogas não é mais considerado um sujeito solitário, 

excluído, a margem da sociedade, mas sim, um sujeito-social, entendido numa concepção 

relacional. A dependência química passou a ser encarada como uma doença cujo tratamento 

pode e deve se dar em ambiente aberto, acolhedor e de respeito à dignidade humana, que 

possa manter os sujeitos inseridos e participantes da comunidade /sociedade, ligados as suas 

famílias/ redes sociais e, sobretudo, que os coloquem como protagonistas do seu próprio 

tratamento, participando de diálogos para a construção de melhores ações em saúde mental. 

No âmbito do CAPS, as ações voltadas ao tratamento do dependente químico são 

permeadas por projetos terapêuticos singulares, construídos na perspectiva biopsicossocial, 

com sensibilidade e respeito às particularidades e história de vida de cada paciente e da 

ativação de sua rede pessoal e familiar na tentativa de construir vínculos e rede de apoio 

efetiva.  Mas a qualidade e resolubilidade dessas ações dependem em grande parte dos casos, 

significativamente, das redes de atenção psicossociais disponíveis e bem articuladas, 

sobretudo, as intersetoriais, o que ainda não acontece a contento. 

Sabe-se que em muitos casos a problemática do contexto da dependência química se 

depara com a questão da vulnerabilidade social. Muitas pessoas de baixa escolaridade 

provenientes de famílias de baixa renda, desempregadas e sem perspectiva de vida vivem em 

situação de rua. Tantas outras passam a viver na rua porque os problemas decorrentes da 

drogadição, como perda de emprego, venda de objetos e bens materiais, violência/ 

agressividade, diminuição de relação de confiança com a família (perda de vínculos), entre 

outros, fazem com que sejam expulsas de suas casas e rejeitadas pela família. Sabe-se também 

que a rua é ambiente desprotegido, de violência, de frio, de fome, de exposição a doenças, e 

por esses e outros fatores a droga passa a ser um remédio para todos os problemas, o 

instrumento utilizado para suportarem as adversidades e sofrimentos.  

No entanto, a politica de saúde construída, sozinha, não tem dado conta do cenário 

configurado de usuários de álcool e outras drogas, por se deparar, entre tantas outras, com a 

dificuldade de reinserção social, dificuldade de promover condições mínimas e dignas de 

vida, como emprego, moradia, alimentação, suportes básicos para reconstrução desses 

indivíduos como sujeitos. Condições supostamente prioritárias e necessárias para que esses 

usuários estejam então minimamente confortáveis e preparados para uma intervenção clínica 

terapêutica, de tratamento ao uso e abuso de substâncias psicoativas e consequente 

reconstrução e ressignificação de vida.  
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Apesar de haver uma política que prevê um modelo de atenção psicossocial 

abrangente, desenhado com diferentes ações e serviços integrados, infelizmente na pratica 

cotidiana dos serviços há importantes lacunas a ser preenchidas. Dentre elas a falta de 

mecanismos e suportes sociais mais estruturados, a carência da ampliação de unidades de 

acolhimento e albergues com condições adequadas de moradia temporária desses usuários, 

bem como a necessidade de investimentos mais efetivos e ampliacão de programas de geração 

de renda e emprego.  

Da falta de instrumentos/dispositivos na rede de saúde, bem como da dificuldade de 

comunicação entre a rede de atenção psicossocial e do setor saúde com outros diferentes 

setores, nós dos serviços especializados em álcool e drogas, quando não temos devolvido os 

usuários (em situação de rua) às ruas, temos nos apropriado rotineiramente das CTs, 

dispositivos sociais disponíveis. No entanto, pouco conhecemos o trabalho dessas 

instituições. Comumente adaptamos nossas atividades para atender essa parcela “internada” 

de pacientes, afastados temporariamente da sociedade, num modelo ambulatorial, de 

consultas multiprofissionais individualizadas, aparentemente inadequado e contrário a 

proposta da atenção psicossocial preconizada. Não obstante sabemos que muitas comunidades 

mantêm-se ligadas aos nossos serviços pela demanda de medicalização, utilizando-se do 

atendimento psiquiátrico oferecido ou simplesmente pela necessidade de comprovação de 

acompanhamento de saúde com vistas a receberem auxilio financeiro do governo, isto é, da 

Secretaria de Justiça.  

De uma maneira geral o objetivo da Comunidade Terapêutica é proporcionar ao 

dependente químico um ambiente facilitador para a mudança de estilo de vida através de um  

processo terapêutico baseado no trabalho, comportamento e espiritualidade, proporcionando a 

reintegração do indivíduo à sociedade mais ampla. Mas a realidade tem se mostrado, em 

grande parte, contrária a esses objetivos. 

As CTs destacam-se positivamente pela flexibilidade – já existem diferentes modelos 

de atendimento e funcionamento, e por estarem abertas ao público em geral. Também pela 

relevância social, dando acolhimento às populações que vivem em situação de 

vulnerabilidade - economicamente desfavoráveis (moradores de rua), possibilitando novas 

perspectivas de vida. 

No entanto, muitos foram os aspectos negativos levantados. Se por um lado a proposta 

das CTs é desenvolver um processo terapêutico focalizado em intervenções sociais, 

atribuindo funções, direitos e responsabilidades aos indivíduos em tratamento, por outro, a 

metodologia de internação e isolamento social pode representar o processo inverso, ou ao 
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menos dificultador dessa proposta de reinserção do paciente na sociedade e de 

desenvolvimento de sua autonomia.  

Cabe ressaltar que as CTs, em sua grande maioria, têm sua organização e 

funcionamento pautados em fundamentações de cunho religioso. Não entrando no mérito da 

questão, ao contrario, respeitando a importância da espiritualidade como dimensão 

considerada na recuperação dos usuários de drogas, há de se considerar, numa análise mais 

ampla, o desrespeito ao direito de escolha e opção religiosa, bem como sexual, os interesses 

em jogo. Há de se considerar, também, numa sociedade capitalista, interesses financeiros na 

construção de instituições empreendedoras, muitas com fins lucrativos e nesse sentido, 

investir pesadamente no monitoramento e fiscalização das mesmas.  

O tema é amplo e polêmico. Trata-se de instituições que estão funcionando a todo 

vapor, muitas financiadas pelo governo e sem o devido monitoramento e fiscalização. Além 

disso, fazem-se necessárias pesquisas que comprovem a efetividade desses dispositivos, que 

proporcionem avaliações e dados mais consistentes, que respaldem o investimento público 

nessas organizações privadas (em sua maioria) e, sobretudo, pesquisas que possam embasar a 

construção de dispositivos públicos mais adequados, efetivos e baratos.   

Alguns esforços começaram a surgir com o intuito de melhor regulamentar o 

funcionamento dessas instituições, no entanto, as CTs ainda atuam contrariando aspectos 

essenciais normativos tais como instalações físicas em precárias condições de conservação, 

segurança, organização e conforto. Além disso, têm sido frequentes denúncias de maus tratos, 

exploração de trabalho e de desrespeito aos direitos humanos e a dignidade humana. 

Profissionais e gestores da saúde vem debatendo o tema e questionando a utilização 

das CTs no tratamento a dependência química, bem como diversos conselhos profissionais, 

segmentos e entidades da sociedade civil e movimentos sociais. De maneira geral, a visão 

mais consensual é a de que o financiamento público dessas instituições, como medida 

paliativa para as lacunas da rede de apoio aos usuários de álcool e outras drogas, contraria o 

esforço que vem sido feito nas políticas públicas de criação de uma rede de assistência mais 

efetiva, de expansão de serviços e de equipamentos próprios do setor.  

Nesse sentido, enquanto o setor saúde não investir na estruturação de equipamentos 

próprios da rede, isto é, equipamentos públicos que atuem em consonância com a Reforma 

Psiquiátrica e as normativas do SUS, a saúde mental continuará a contar com o apoio das CTs 

como dispositivo social.   

Contudo, há de se destacar a necessidade urgente de reestruturação da regulamentação 

de funcionamento das mesmas, e de um processo de fiscalização mais permanente e rígido, 
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tendo por base todas as denúncias e problemas que vem sendo levantados. Por outro lado, 

para maior segurança e qualidade de assistência aos usuários, as CTs precisam contar com 

uma rede bem construída - com os mais variados equipamentos de saúde - para situações 

demandem cuidado médico - episódico ou contínuo, bem como de urgência/emergências 

(AMA, UPA, Prontos-Socorros). Além dos serviços em regime ambulatorial, sobretudo os 

especializados (CAPSad, Ambulatórios de Psiquiatria e outros). 

As Comunidades Terapêuticas atuam numa lógica diferenciada da linha de cuidado 

que vem sendo construída pelo Sistema Único de Saúde – SUS, com base na Reforma 

Psiquiátrica, cujo modelo de assistência e tratamento se dá em ambiente aberto, dinâmico, 

integrado, que tem buscado a manutenção e otimização do convívio desses usuários com a 

família, comunidade, sociedade, trabalho, isto é, desenvolvendo a autonomia e a 

ressignificação de vida, sem exclui-los ou privá-los do mundo a que pertencem. As CTs vêm 

se utilizando de modelo de internação e reclusão bem parecido com o modelo manicomial 

hospitalocêntrico que buscamos desconstruir, focando a abstinência total, sendo na sua 

maioria limitadas a preceitos religiosos, com pouco desenvolvimento técnico-científico e 

profissional.  

A espiritualidade, dimensão considerada na recuperação dos usuários de drogas, pode 

ser definida como estado psíquico que proporciona significado e propósito à vida das pessoas 

em face de um bem maior. É reconhecida como um fator de proteção que contribui para a 

saúde e qualidade de vida, favorecendo ao individuo o resgate da sua identidade e integração 

social. Esse conceito é encontrado em todas as culturas e sociedades, portanto as CTs devem 

respeitar as crenças e valores individuais, sem prejuízo da integração da pessoa ao plano de 

tratamento. 

Diante da realidade apresentada, é possível afirmar que a utilização das Comunidades 

Terapêuticas pelo Sistema Público de Saúde - como ferramenta de apoio e tratamento aos 

usuários de álcool e outras drogas, que atuam na lógica da abstinência total e de longas 

internações, com modelos de tratamento superficiais e precários, têm representado um 

retrocesso à construção de um modelo de assistência inclusivo, humanizado e de qualidade.   

Dessa forma, faz-se necessário maior aproximação dos diversos setores 

governamentais para um debate urgente e qualificado, com a participação de diferentes 

segmentos dos movimentos sociais e da sociedade civil e principalmente de representantes de 

usuários e seus familiares, para a construção de projetos e políticas públicas em comum, com 

troca de olhares e responsabilidades compartilhadas, e para que haja: a) uma regulamentação 

mais rigorosa dessas instituições, no sentido de que possam se adequar e ter um 
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funcionamento mais afinado com as diretrizes do novo modelo de assistência integral aos 

usuários de drogas que vem desenvolvido pelo SUS; b) a construção de mecanismos e 

instrumentos mais abrangentes e efetivos, dentro da rede de pública de saúde, que deem conta 

das lacunas existentes hoje na rede, principalmente as voltadas à população de usuários de 

drogas em situação de vulnerabilidade; c) a revisão dos caminhos e das políticas de 

assistência aos usuários de álcool e outras drogas que - por suas especificidades - 

possivelmente serão, ao longo do tempo, desenhadas em moldes diferentes dos preconizados 

para os pacientes com transtornos mentais, isto é, para a saúde mental de maneira geral. 
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