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ANEXO
TRATAMENTO, ACOLHIMENTO, 

RECUPERAÇÃO, APOIO, MÚTUA AJUDA  
E REINSERÇÃO 

O objetivo deste material complementar é identificar alguns  
dos principais serviços de redução de demanda de drogas, de modo  
a permitir que a construção dos planos sobre drogas leve  
em consideração a rede existente, considerando as suas principais 
características e especificidades.
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A dependência do álcool e outras drogas tem causas multifatoriais, 
e a abordagem para seu tratamento deve ser intersetorial, interdis-
ciplinar e transversal. A multissetorialidade, a interdisciplinaridade 
e a transversalidade mostram-se mais do que necessárias, pois  
o usuário, o usuário abusivo ou dependente do álcool e outras drogas 
provavelmente precisará de vários serviços, cuidados e atenção,  
a depender da avaliação da sua situação e condição biopsicossocial, 
na dimensão holística, conforme preconizado pela OMS, tendo  
assegurado o direito de assistência e cuidados de toda a rede. 

A dependência do álcool e outras drogas está cercada de estigmas, 
preconceitos, particularidades e dimensões que necessitam ter 
amplas formas de acesso e de cuidados, pois, como demonstram 
Prochaska e DiClemente (1982), há diversas fases pelas quais passam 
as pessoas com problemas em decorrência da dependência do álcool 
e outras drogas: 

1 INTRODUÇÃO 

1. Pré-contemplação:

 z Neste estágio, a pessoa ainda não vê necessidade  
de mudar seu comportamento e suas atitudes. Há 
muita resistência, pois ela acredita que não existe uma 
motivação real para a mudança. 

 z Essa etapa é caracterizada pela negação da existência  
do problema, evita-se o confronto e são utilizadas 
estratégias para sensibilizar e conscientizar a pessoa sobre 
o problema enfrentado e as possíveis soluções para ele.  

2. Contemplação

 z Nesta fase, o indivíduo começa a perceber seu problema, 
mas ainda não se mobiliza para tomar uma atitude  
de mudança. Ele procura motivos e justificativas para  
se defender e negar sua dificuldade e, embora comece  
a considerar possíveis mudanças, as dúvidas, inseguranças 
e incertezas o fazem desistir. 

3. Planejamento ou preparação 

 z O indivíduo já tem uma visão mais clara e precisa sobre seu 
problema e começa a pensar em possíveis ações que podem 
ajudá-lo a se recuperar e superar suas limitações.  
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4. Ação 

 z Na fase da ação, o indivíduo começa a colocar em prática 
seus esforços de mudança. Trata-se de um estágio que 
necessita de muita perseverança, comprometimento 
e disciplina para que as ações de mudança sejam 
efetivamente cumpridas.  

5. Manutenção 

 z Este é o estágio mais complexo e desafiador de todo  
o processo. Isso porque é a manutenção que permite 
verificar se as atitudes tomadas no estágio anterior 
realmente levaram à mudança. 

 z Além disso, a fase de manutenção exige o máximo esforço 
do indivíduo para que não ocorra nenhum tipo de recaída  
e ele continue firme em busca da mudança e dos 
resultados almejados.  

6. Recaída ou conclusão 

 z Após o estágio da manutenção, a pessoa pode retornar  
ao comportamento considerado inadequado ou prejudicial. 
Às vezes, talvez ela não considere isso como algo sério  
o suficiente para se preocupar. Contudo, pode estar em 
risco de retornar à estaca zero do seu processo.
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Devido à complexidade e amplitude da questão, os diversos serviços  
da rede de cuidados e atenção ao dependente são necessários e igualmente 
importantes, pois são complementares entre si e, em fases distintas  
ou simultaneamente, necessários. 

Como já frisamos, devido à complexidade e à amplitude das questões 
relacionadas à dependência do álcool e outras drogas, os serviços 
extra-hospitalares caracterizam-se por serem de demanda espon-
tânea, permitindo que o usuário possa, na fase em que se encontra 
ou em que opta por buscar ajuda, ter acesso ao serviço que melhor 
lhe convier e no qual possa encontrar o cuidado e a atenção neces-
sários. O respeito ao protagonismo dos indivíduos e às escolhas 
dos diversos serviços da rede é garantido pela legislação vigente, 
observadas as características de cada serviço. 

Pré-contemplação Contemplação

DESTAQUE

Determinação

Ação

Manutenção

Recaída

Término

Essas fases não têm um 
“tempo de duração”, como se 
fosse possível dizer que uma 
dura 3 meses ou 2 semanas.

Elas não necessariamente 
seguem a ordem da figura, 
mas podem ocorrer em 
outro formato.
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2 DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA 
NACIONAL SOBRE DROGAS SOBRE  

O TRATAMENTO 
A Política Nacional sobre Drogas (PNAD), aprovada pelo Decreto  
nº 9.761/2019, tem entre seus objetivos:  

“ "Promover a estratégia de busca de abstinência 
de drogas lícitas e ilícitas como um dos fatores de 
redução dos problemas sociais, econômicos e de saúde 
decorrentes do uso, do uso indevido e da dependência 
das drogas lícitas e ilícitas"

(BRASIL, 2019a)

Destaca-se, ainda, que: 

“ "[...] as ações de tratamento, acolhimento, 
recuperação, apoio, mútua ajuda e reinserção social 
serão vinculadas a pesquisas científicas, deverão 
avaliar, incentivar e multiplicar as políticas que 
tenham obtido resultados efetivos”, com garantia 
de alocação de recursos técnicos e financeiros, para 
a realização dessas práticas e pesquisas na área".

(BRASIL, 2019a)

Essas ações devem promover “o aperfeiçoamento do adequado  
cuidado das pessoas com uso abusivo e dependência de drogas lícitas  
e ilícitas, em uma visão holística do ser humano, com vistas  
à promoção e à manutenção da abstinência” (BRASIL, 2019, grifo nosso). 
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Na compreensão dos serviços extra-hospitalares, é importante 
considerar o posicionamento do Conselho Federal de Medicina 
(CFM), que, no Parecer nº 9/2015, assim se expressa: 

3.1 SERVIÇOS EXTRA-HOSPITALARES 

“ "[...] os médicos entendem que parte do tratamento 
de portadores de doenças mentais ou de pessoas 
com problemas de ajustamento não exige  
a presença de médicos porquanto as estratégias 
terapêuticas têm também perfil reabilitador, 
reeducador e voltado para a reinserção sócio-
familiar-ocupacional ".

(CFM, 2015, p. 26)

Serviços extra-hospitalares podem ofertar serviços médicos, mas nem 
todos ofertam ou precisam ofertá-los, e mesmo assim podem ter “perfil 
reabilitador, reeducador” e serem voltados à “reinserção sociofamiliar”.

Dentre os serviços extra-hospitalares, destacamos:

 z Os Grupos de Apoio e Mútua Ajuda. 

 z As Comunidades Terapêuticas. 

 z A Rede de Atenção Primária À Saúde. 

 z Os serviços dos CAPS. 

A Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001 (BRASIL, 2001), que trata  
da proteção e dos direitos das pessoas portadoras de transtornos 
mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, dispõe, 
no inciso IX do art. 2º, que a pessoa portadora de transtorno mental 
deve “ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários  
de saúde mental” (BRASIL, 2001, art. 2º, inciso IX) e, conforme dispõe 
o caput do art. 4º da mesma lei, “a internação, em qualquer de suas 
modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares 
se mostrarem insuficientes” (BRASIL, 2001, art. 4º). 

3 DA PREFERÊNCIA AOS SERVIÇOS  
EXTRA-HOSPITALARES 
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1.  Grupos de apoio e mútua ajuda 

“ "Os grupos de apoio e mútua ajuda representam 
uma das formas de participação da sociedade civil 
na rede de atenção ao usuário de álcool e outras 
drogas, sendo organizações que desenvolvem um 
ambiente de interações sociais através de atividades 
de grupo ou relações individuais com o propósito 
de oferecer um espaço para compartilhar e trocar 
experiências entre os pares, em busca da superação 
da dependência e das situações de riscos decorrentes 
do uso para a construção de um novo estilo de vida.".

 (LIMA; BRAGA, 2012)

Os grupos de apoio e mútua ajuda destinam-se ao dependente  
e/ou a seus familiares, antes, durante e/ou após o período de trata-
mento ou acolhimento. 

Majoritariamente, os grupos de apoio e mútua ajuda são direcionados 
ao público adulto, mas há também grupos exclusivos para crianças  
e adolescentes, como a Cruz Azul no Brasil. Os grupos kids, como 
são chamados, possuem caráter preventivo, de acompanhamento 
e de apoio, e são lúdicos e interativos, provocando mudanças nos 
participantes pela sua dinâmica motivadora e promoção do desen-
volvimento de fatores de proteção e prevenção aos fatores de risco. 
Importante contribuição neste sentido foi trazida com a publicação 
do livro “52 encontros para grupos de apoio kids: roteiros para  
motivadores de grupos de crianças em contexto de consumo de álcool 
e outras drogas”. 

As atividades realizadas dentro do espaço dos grupos de apoio  
e mútua ajuda, impreterivelmente, devem assegurar a condição de 
participação voluntária, livre de discriminação de qualquer forma, 
acesso igualitário a todos os participantes, respeito, gratuidade  
e privacidade para todos os seus participantes.

Avila, Ristow e Zermiani (2016, p. 34) destacam que:

“ "Os grupos de apoio devem oferecer um ambiente 
de compreensão e de liberdade para os participantes 
falarem e compartilharem, com o objetivo  
de diminuir ansiedades, medos, tensões e conflitos  
e aumentar a capacidade de reconhecer, prevenir  
e enfrentar situações de risco. "

(AVILA; RISTOW; ZERMIANI, 2016, p. 34)
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A Política Nacional sobre Drogas dispõe, nas orientações gerais para o 
tratamento, a promoção e a articulação dos grupos de apoio e mútua 
ajuda, e apresenta, entre suas diretrizes: 

“ "[...] estimular e apoiar o desenvolvimento  
de novas formas de grupos de apoio e mútua ajuda, 
inclusive virtuais, de modo a atingir o público-alvo 
no seu próprio território, com foco na autonomia  
do usuário, quando possível, para escolha da melhor 
forma de receber assistência à sua demanda, 
mediante plataformas e formas próprias".

(BRASIL, 2019a, grifos nossos)

Além do estímulo e apoio, a PNAD prevê repasse de recursos  
a entidades dedicadas à formação, à capacitação e ao suporte a grupos  
de apoio e mútua ajuda e seus facilitadores ou moderadores. 

Você sabia que os grupos de apoio e mútua ajuda têm origem e são 
uma prática secular? Os dois movimentos mais antigos, ainda hoje 
em atividade, surgiram em 1877 e 1935:

 z 1877 – Início dos trabalhos da Cruz Azul no mundo,  
em Genebra, na Suíça, fundada por Louis-Lucien Rochat. 

“ "Foi com pequenas reuniões de grupo que o trabalho 
da Cruz Azul iniciou no mundo. As reuniões eram 
frequentadas por alcoolistas e esses eram orientados 
a adotar a abstinência para superar o problema.".

(AVILA; KRÜGER, 2017, p. 10)

 z 1935 – Alcoólicos Anônimos (AA):  grupo fundado nos Estados 
Unidos da América por Bill Wilson e Dr. Bob Smith,  
e mundialmente conhecido pelos 12 Passos. O movimento  
dos AA pode ser atribuído ao Grupo de Oxford, um movimento 
religioso popular nos Estados Unidos e na Europa no início  
do século XX (ALCOÓLICOS ANÔNIMOS, 2022). 
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Saiba Mais

Você poderá encontrar mais informações no artigo “A 
mútua ajuda como instrumento propulsor de resiliência 
para famílias codependentes”, da Revista Cruz Azul 
Online, nº 17, páginas 6 a 18, que traz abrangente análise 
sobre o tema “grupos de apoio e mútua ajuda”, disponível 
no seguinte endereço: 

https://issuu.com/revistacruzazulonline/docs/revista_
cruz_azul_online_n-_17_-_2o/3. 

Pesquisas e levantamentos têm demonstrado a eficácia dos grupos 
de apoio e mútua ajuda, dentre os quais destacamos: 

 z Periodicamente cinco associações de grupos de apoio, 
mútua ajuda e abstinência da Alemanha (Blaues Kreuz in 
Deutschland e.V., Blaues Kreuz in der Evangelischen Kirche 
– Bundesverband e.V., Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe 
– Bundesverband e.V., Guttempler in Deutschland e.V. und 
Kreuzbund e.V.) têm feito pesquisas e estudos sobre a eficácia 
na manutenção da abstinência de dependentes de substâncias 
psicoativas (SPA) e outros dados relevantes dos grupos  
de apoio e mútua ajuda. Essas associações são membros  
da Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (Escritório 
Central Alemão para Problemas de Dependência). 

A pesquisa de 2017 apontou que: 

 z 1/5 dos dependentes tornou-se abstinente, sem necessidade  
de internação ou acolhimento; 

 z 87% dos participantes de grupos de apoio mantiveram a 
abstinência. Apenas 13% destes tiveram recaída e destes ¾ 
voltaram a ter abstinência estável; 

 z Ingrid Arenz-Greiving (2000), no livro intitulado de "Rückfall 
Zurückfallen oder weitergehen?" (Recaída – recair ou ir 
adiante), verificou que 71% dos frequentadores de grupos  
de apoio e mútua ajuda se mantinham abstinentes após quatro 
anos do tratamento, enquanto entre os que não frequentavam 
esse índice caía para 46%;

 z a partir dos dados coletados por Cecília Serapião dos Santos 
(2008), em trabalho de conclusão de curso sobre acolhimento 
em comunidade terapêutica, com público-alvo de pessoas 
portadoras do HIV, dos anos 2002 a 2007, com 620 acolhidos, 
pode-se concluir que a participação de familiares em grupo 
de apoio resultou em 63,3% de êxito no término do programa 

https://issuu.com/revistacruzazulonline/docs/revista_cruz_azul_online_n-_17_-_2o/3
https://issuu.com/revistacruzazulonline/docs/revista_cruz_azul_online_n-_17_-_2o/3
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terapêutico contra apenas 10,6% de conclusão por acolhidos 
cujos familiares não participaram das atividades dos grupos  
de apoio (SANTOS, 2008); 

 z levantamento realizado em uma das entidades filiadas  
à Cruz Azul no Brasil, o Centro de Recuperação Nova Esperança 
(CERENE), com dados de 269 acolhidos adolescentes, revelou 
que a participação de familiares em grupos de apoio ou terapia 
familiar resultou em 1,7, melhor resultado na conclusão  
do programa terapêutico (CERENE, 2020);

 z Ávila e Krüger (2017) relatam que não apenas os dependentes 
são beneficiados com os grupos de mútua ajuda mas também 
os familiares:

“ "A pesquisa empírica constatou que a mútua ajuda 
é vetor de fortalecimento de resiliência das famílias 
codependentes. Pelos relatos, observou-se que 
os entrevistados chegaram aos grupos com baixa 
autoestima, sentindo-se sozinhos e deprimidos  
e que com o tempo de participação passaram  
a se sentir valorizados, ‘alguém’, ‘pessoa’, ‘que não 
estava sozinho’. Também relataram reciprocidade 
de ajuda como uma das características principais 
da mútua ajuda. Disseram sentirem-se fazendo 
‘parte’, ‘em família’, dando e recebendo esperança. 
Os entrevistados citaram a espiritualidade,  
a qualidade das reuniões e o acolhimento como 
fatores de permanência nos grupos. Percebe-se que 
esses fatores, somados a outros, fortalecem  
os vínculos reiterando a importância da 
sociabilidade, dos laços e elos entre os participantes 
das reuniões. Constata-se que essas relações sociais 
caracterizam o grupo como de mútua ajuda.".

(AVILA; KRÜGER, 2017, p. 331)

A Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas (SENAPRED) 
estimula e promove os movimentos de grupos de apoio e mútua 
ajuda. Em 2021, lançou um mapa georreferenciado com a localização  
de grupos de apoio e mútua ajuda dos principais movimentos de todo 
o Brasil: Alcoólicos Anônimos, Amor Exigente, Cruz Azul, Fazenda  
da Esperança, Grupos Familiares Al-Anon do Brasil, Grupos Familiares 
Nar-Anon do Brasil, Narcóticos Anônimos e Pastoral da Sobriedade. 

A integração à rede de cuidados e atenção a pessoas usuárias, usuárias 
abusivas e dependentes do álcool e outras drogas e a valorização dos 
grupos de apoio e mútua ajuda constituem-se em importante ferra-
menta da política de redução de demanda de drogas.
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4 COMUNIDADES TERAPÊUTICAS 

As comunidades terapêuticas, por definições técnicas e legais,  
não são ambientes médico-hospitalares, não sendo elegíveis a essas 
comunidades, de acordo com o § 1º do artigo 26-A, da Lei nº 11.343, 
com a redação dada pela Lei nº 13.840 de 5 de junho de 2019 (art. 26, 
VI, § 1º), “pessoas com comprometimentos biológicos e psicológicos  
de natureza grave que mereçam atenção médico-hospitalar  
contínua ou de emergência”. Ainda, conforme claramente expresso  
no Parecer nº 9/2015 do Conselho Federal de Medicina, possuem 
“perfil reabilitador, reeducador e voltado para  a  reinserção  sócio-
-familiar-ocupacional”.  

No Brasil, a primeira comunidade terapêutica de que se tem registro 
foi fundada em 1968. Entretanto, a modalidade tem abrangência 
temporal e territorial muito maior em termos mundiais, já que, muito 
antes dessa data, já se faziam presentes princípios basilares que 
acabaram influenciando e moldando o que hoje observamos como 
as características das comunidades terapêuticas.  

A origem desses princípios e serviços data de meados do século XIX, 
com o movimento Oxford, na Inglaterra, os movimentos de grupos 
de mútua ajuda e de acolhimento da Cruz Azul Internacional –  
movimento iniciado pelo pastor suíço Louis-Lucien Rochat, em 1877 
–, os movimentos de grupos de mútua ajuda dos Alcoólicos Anônimos 
(AA), a partir de 1935, com William Griffith Wilson e Dr. Robert Smith. 
Depois também com os Narcóticos Anônimos (NA), no final dos anos 
1940 e início de 1950.  

Segundo a Nota Técnica no 21/2017 do IPEA, há  

“ "2 mil CTs (Comunidades Terapêuticas), conforme 
cadastro organizado pelo Centro de Pesquisas  
em Álcool e outras Drogas do Hospital das Clínicas  
de Porto Alegre e o Laboratório  
de Geoprocessamento do Centro de Ecologia 
da UFRGS, observa-se que há Comunidades 
Terapêuticas instaladas em todo o país e ‘cerca  
de 83.600 (oitenta e ter mil e seiscentas)  
vagas para tratamento".

 (IPEA, 2017, p. 7)

Junto com os grupos de apoio e mútua ajuda, as comunidades tera-
pêuticas têm sido o principal modelo terapêutico nas últimas décadas 
no Brasil, modelo consagrado mundialmente. Conforme as palavras 
de De Leon (2003) – considerado uma autoridade nessa modalidade 
terapêutica –, a recuperação e mudança pessoal dos numerosos resi-
dentes de comunidades terapêuticas objeto de suas pesquisas ao longo 
de mais de 25 anos são prova da validade do método da comunidade 
terapêutica (DE LEON, 2003).  
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Citando ainda De Leon (2003, “ao contrário do mito de que as CTs 
têm caráter anti-intelectual, a maioria dos programas contempo-
râneas são intelectualmente avançados e receptivos a novas ideias  
e informações”. O autor também salienta que “não há duas CTs iguais” 
e que, “embora as CTs tradicionais tenham mais semelhanças que 
diferenças entre si, um conjunto teórico único não tem condições de 
apreender essas importantes nuanças em termos de cultura, de prá-
tica, de filosofia e de fundamentação psicológica” (DE LEON, 2003). 

Com base nessa premissa, respeitando as diferenças entre si, em 18 
de agosto de 2012, as principais federações de comunidades terapêu-
ticas do Brasil fundaram a Confederação Nacional de Comunidades 
Terapêuticas (CONFENACT), tendo entre as federações fundadoras 
a Cruz Azul no Brasil, a FENNOCT (atualmente FENACT), a FETEB, 
a FEBRACT e a Fazenda da Esperança, e, a partir da Carta do Piauí 
(CONFENACT, 2012), as federações estabeleceram as características 
básicas comuns das comunidades terapêuticas no Brasil.

Saiba Mais

Conheça um pouco da história da CONFENACT,  
das características das comunidades terapêuticas  
e dos objetivos da CONFENACT em 

http://www.confenact.org.br/?page_id=7. 

Embora a fundação da CONFENACT date de 2012, sua atuação em 
nível nacional deu-se a partir de 2011, resultando inicialmente  
na regulamentação por meio da Resolução RDC nº 29/2011 da ANVISA  
e respectiva Nota Técnica nº 55 da mesma Resolução (ANVISA, 2013). 

O reconhecimento legal inicial das comunidades terapêuticas deu-se 
pela sua inserção dos artigos 7º-A e 8º-B na Lei nº 12.101, de 27 de 
novembro de 2009, com a redação dada pela Lei nº 12.868, de 15 de 
outubro de 2013. 

O reconhecimento das características das comunidades terapêu-
ticas, denominadas como comunidades terapêuticas acolhedoras, 
deu-se pela Lei nº 13.840/2019, que alterou a Lei nº 11.343/2006, 
acrescentando o artigo 26-A, que reconhece as características das 
CTs, e o art. 23-B, que define a obrigatoriedade do Plano Individual 
de Atendimento (PIA). 

Importante ainda observar que a Lei Complementar nº 187/2021 
(LOURENÇO; VENERANDA, 2021), que trata do Certificado de Entidade 
Beneficente de Assistência Social (CEBAS), criou regras específicas 
para as comunidades terapêuticas.

http://www.confenact.org.br/?page_id=7
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4.1 DAS CARACTERÍSTICAS  
DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS 

As características básicas das comunidades terapêuticas, denomi-
nadas “acolhedoras” pela Lei nº 13.840/2019, são estabelecidas pelo  
art. 26-A, por ela inserida na Lei nº 11.343/2006: 

Lei nº 6.368
de 21 de outubro de 1976

Art. 26-A. O acolhimento do usuário ou dependente 
de drogas na comunidade terapêutica acolhedora 
caracteriza-se por:

I - oferta de projetos terapêuticos ao usuário ou dependente 
de drogas que visam à abstinência; 

II - adesão e permanência voluntária, formalizadas  
por escrito, entendida como uma etapa transitória  
para a reinserção social e econômica do usuário  
ou dependente de drogas; 

III - ambiente residencial, propício à formação de vínculos, 
com a convivência entre os pares, atividades práticas  
de valor educativo e a promoção do desenvolvimento 
pessoal, vocacionada para acolhimento ao usuário  
ou dependente de drogas em vulnerabilidade social; 

IV - avaliação médica prévia; 

V - elaboração de plano individual de atendimento na forma 
do art. 23-B desta Lei; e 

VI - vedação de isolamento físico do usuário  
ou dependente de drogas. 

§ 1º  Não são elegíveis para o acolhimento as pessoas com 
comprometimentos biológicos e psicológicos de natureza 
grave que mereçam atenção médico-hospitalar contínua  
ou de emergência, caso em que deverão ser encaminhadas  
à rede de saúde. (BRASIL, 2019b).
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A elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA), conforme  
o § 3º do art. 23-B da Lei nº 11.343/2006,

[...] deverá contemplar a participação dos familiares  
ou responsáveis, os quais têm o dever de contribuir  
com o processo, sendo esses, no caso de crianças  
e adolescentes, passíveis de responsabilização civil, 
administrativa e criminal, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Importante reforçar que “Não são elegíveis para o acolhimento  
as pessoas com comprometimentos biológicos e psicológicos  
de natureza grave que mereçam atenção médico-hospitalar contínua 
ou de emergência” (§ 1º do art. 26-A, Lei nº 11.343/2006, grifo nosso). 

O médico avaliará a pessoa que procura o acolhimento em CT e veri-
ficará se pode ou não autorizar o acolhimento. Diferentemente dos 
serviços ambulatoriais, médico-hospitalares, o médico não prescreve 
o acolhimento em CT, mas autoriza, desde que não haja comprome-
timentos biológicos ou psicológicos de natureza grave. 

As internações involuntária ou compulsória são vedadas nas comuni-
dades terapêuticas, tanto pela Lei nº 11.343/2006 como pelo Parecer 
nº 9/2015 do CFM.

4.2 PÚBLICO-ALVO DAS COMUNIDADES 
TERAPÊUTICAS 

Pessoas com problemas 
associados ao uso nocivo 
ou dependência de 
substância psicoativa 

ADULTO
Feminino

Resolução nº 1/2015 do CONAD e 
Resolução 29/2011 da ANVISA

Masculino

ADOLESCENTES  
(12 anos completos até 18 

incompletos)

Feminino
  nº 3/2019 do CONAD e Resolução 

29/2011 da ANVISA
Masculino

Atenção! 

O  acolhimento  e  permanência  em  comunidade  terapêutica  
é VOLUNTÁRIO.
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FORMA DE ENCAMINHAMENTO PARA 
ACOLHIMENTO DE MORADORES DE RUA EM 

COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

A Portaria Conjunta nº 4, de 22 de outubro de 2020, do Ministério 
da Cidadania, pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social 
e a Secretaria Nacional de Assistência Social, demonstra com ex-
celência a intersetorialidade e a transversalidade do acolhimento 
em comunidades terapêuticas. 

Saiba Mais

Saiba mais sobre o acolhimento de adolescentes  
no artigo de Hartmann (2020), intitulado “Acolhimento 
de adolescentes em Comunidades Terapêuticas – 
legalidade e normatização”, disponível em: 

 https://issuu.com/revistacruzazulonline/docs/revista_
cruz_azul_online_21_-_2_semestre_-_2020. 

REDE DE SAÚDE

COMUNIDADE 
TERAPÊUTICA - CT

Pessoas com problemas associados ao uso, 
abuso ou dependência de substâncias 

psicoativas, em situação de rua
Instituições 

religiosas, 
familiares, escola, 

grupo de apoio, 
dentre outros

DEMANDA 
ESPONTÂNEA

REDE DE
 ASSISTÊNCIA 

SOCIAL

https://issuu.com/revistacruzazulonline/docs/revista_cruz_azul_online_21_-_2_semestre_-_2020
https://issuu.com/revistacruzazulonline/docs/revista_cruz_azul_online_21_-_2_semestre_-_2020


22

Saiba Mais

Sobre o fluxograma de acolhimento de adolescentes em 
comunidades terapêuticas, saiba mais em: https://www.
gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/cuidados-
e-prevencao-as-drogas/Anexo_11137394_Fluxograma_
Final_Resolucao_n._3__2020_final_FINAL.pdf. 

Saiba Mais

Sobre o Plano Individual de Acolhimento para 
adolescentes acolhidos em comunidades terapêuticas, 
saiba mais em: https://www.gov.br/cidadania/pt-br/
acoes-e-programas/cuidados-e-prevencao-as-
drogas/Anexo_11136900_Plano_Individual_de_
Atendimento_de_Adolescentes___PIA.pdf. 

4.3 MAPA DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS 
CONTRATADAS PELO MINISTÉRIO  

DA CIDADANIA, COM GEORREFERENCIAMENTO 

Saiba Mais

O governo federal, por meio da Secretaria Nacional 
de Cuidados e Prevenção às Drogas (SENAPRED), do 
Ministério da Cidadania, visando à transparência e à 
facilitação do acesso aos serviços de acolhimento em 
comunidades terapêuticas aos usuários, lançou o Mapa de 
Comunidades Terapêuticas contratadas pelo Ministério da 
Cidadania, disponível em: 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/app-sagi/
geosagi/localizacao_equipamentos_tipo.
php?tipo=comunidades_terapeuticas&rcr=1. 

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/cuidados-e-prevencao-as-drogas/Anexo_11137394_Fluxograma_Final_Resolucao_n._3__2020_final_FINAL.pdf
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/cuidados-e-prevencao-as-drogas/Anexo_11137394_Fluxograma_Final_Resolucao_n._3__2020_final_FINAL.pdf
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/cuidados-e-prevencao-as-drogas/Anexo_11137394_Fluxograma_Final_Resolucao_n._3__2020_final_FINAL.pdf
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/cuidados-e-prevencao-as-drogas/Anexo_11137394_Fluxograma_Final_Resolucao_n._3__2020_final_FINAL.pdf
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/cuidados-e-prevencao-as-drogas/Anexo_11136900_Plano_Individual_de_Atendimento_de_Adolescentes___PIA.pdf
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/cuidados-e-prevencao-as-drogas/Anexo_11136900_Plano_Individual_de_Atendimento_de_Adolescentes___PIA.pdf
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/cuidados-e-prevencao-as-drogas/Anexo_11136900_Plano_Individual_de_Atendimento_de_Adolescentes___PIA.pdf
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/cuidados-e-prevencao-as-drogas/Anexo_11136900_Plano_Individual_de_Atendimento_de_Adolescentes___PIA.pdf
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/app-sagi/geosagi/localizacao_equipamentos_tipo.php?tipo=comunidades_terapeuticas&rcr=1
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/app-sagi/geosagi/localizacao_equipamentos_tipo.php?tipo=comunidades_terapeuticas&rcr=1
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/app-sagi/geosagi/localizacao_equipamentos_tipo.php?tipo=comunidades_terapeuticas&rcr=1
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O governo federal, por meio da SENAPRED, do Ministério  
da Cidadania, vem investindo forte nos cuidados extra-hospi-
talares, ampliando o financiamento de vagas de acolhimento  
em comunidades terapêuticas. 

Veja a legislação e principais normas de referência para as comu-
nidades terapêuticas:

4.4 LEGISLAÇÃO 

Lei nº 11.343/2006, com as alterações da Lei nº 13.840/2019, artigos 
26-A e 23-B. 

Resolução da ANVISA RDC-029/2001, de 30 de junho de 
2011 – Dispõe sobre os requisitos de segurança sanitária para o 
funcionamento de instituições que prestem serviços de atenção a 
pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência 
de substâncias psicoativas; 

Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
inciso VI, do art. 101. 

Resolução nº 1/2015 do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas 
(CONAD), que tem inclusive validade reconhecida judicialmente por 
Decisão unânime do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), no 
julgamento  
do Agravo de Instrumento nº 0016133-39.2016.4.03.0000/SP, em 5 
de setembro de 2019. 

Resolução nº 3/2019 do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas 
(CONAD), que regulamenta o acolhimento  
de adolescentes em comunidades terapêuticas). 

Portaria nº 3.588, de 21/12/2017 – Altera as Portarias  
de Consolidação n° 3 e n° 6, de 28 de setembro de 2017,  
para dispor sobre a Rede de Atenção Psicossocial,  
e dá outras providências. 

Portaria nº 562/2019, instituidora do “Plano de Fiscalização e 
Monitoramento de Comunidade Terapêutica”, ambas editadas pelo 
Ministério da Cidadania. 

Portaria nº 563/2019 – Instituiu o cadastro  
de credenciamento das comunidades terapêuticas. 
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Portaria nº 564/2019 – Institui a Certificação  
de Qualidade dos Cursos de Capacitação para Comunidades 
Terapêuticas. A Certificação de Qualidade visa a garantir parâmetros 
essenciais de qualidade, uniformidade  
e conteúdos programáticos para os cursos de capacitação para 
profissionais que atuam em comunidades terapêuticas. 

Portaria nº 437/2020 – Estabelece parâmetros para  
o reconhecimento de organizações da sociedade civil como Centro de 
Referência em Dependência Química (CEREDEQ). 

Portaria nº 513/2020 – Regulamenta a doação,  
com encargos, de veículos automotores recebidos do Fundo Nacional 
Antidrogas (FUNAD) às organizações da sociedade civil que atuam na 
redução da demanda de drogas. 

Portaria nº 582/2021 – Estabelece normas e procedimentos 
administrativos para a comprovação da prestação de serviços de 
acolhimento residencial transitório, prestados pelas comunidades 
terapêuticas (CTs) contratadas no âmbito do Ministério da Cidadania 
(MC), por meio da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às 
Drogas (SENAPRED). 

Portaria nº 625/2021 – Institui a Fiscalização Remota  
de Comunidades Terapêuticas no âmbito da Secretaria Nacional de 
Cuidados e Prevenção às Drogas (SENAPRED).  

Portaria nº 721/2021 – Regulamenta a doação,  
com encargos, de imóveis recebidos do Fundo Nacional Antidrogas 
(FUNAD) às organizações da sociedade civil que atuam na redução da 
demanda de drogas.

O financiamento do acolhimento em comunidades terapêuticas em 
âmbito federal está a cargo da Secretaria Nacional de Cuidados e 
Prevenção às Drogas (SENAPRED).

As comunidades terapêuticas integram a Rede de Atenção Psicos-
social (RAPS), estando inseridas nos serviços do componente de 
Atenção Residencial de Acolhimento Transitório, em conformidade 
com o art. 9º do Anexo V, da Portaria de Consolidação nº 3, de 28 
de setembro de 2017. 

4.5 AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS INTEGRAM 
A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS) 
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Perrone (2019) demonstrou a eficácia das comunidades terapêu-
ticas como segue: 

Conheça um pouco do trabalho do Centro de Recuperação Nova 
Esperança (CERENE), de Blumenau, SC, comunidade terapêutica  
que atua desde 1989 e atende  adultos e adolescentes, tanto masculino 
como feminino, em diversas unidades nos estados de SC e no PR.

“  z "Meta-análise da Cochrane (SMITH; 
GATES; FOXCROFT, 2006): 

 z 86,0% maior chance de melhor desfecho 
que as residências terapêuticas em relação à 
abstinência 12 meses pós-tratamento 

 z 32,0% maior chance em relação a estar 
empregado pós-tratamento 

 z Magor-Blatch et al. (2014), na revisão 
sistemática de 11 estudos de eficácia de 
CTs (caso controle: CT x não tratamento), 
encontraram evidências de melhores 
resultados para o tratamento em CT em 4 
áreas pós-tratamento: 

 } abstinência 

 } crimes 

 } saúde mental 

 } inserção social

 z 2,5 vezes mais chance de maior qualidade de 
vida 12 meses pós-saída para quem teve alta 
terapêutica."

(PERRONE, 2019, p. 54)
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A Rede de Atenção Primária à saúde,

5 REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

“ "[...] dada a sua capilaridade e o vínculo 
estabelecido com a comunidade, devem identificar 
precocemente as pessoas que apresentam 
sofrimento e/ou transtornos mentais, incluído 
aqueles em decorrência do uso de álcool e outras 
drogas. Também devem realizar o acolhimento  
e atendimento humanizado deste público  
e acompanhar as pessoas com quadros clínicos  
e psicossociais estáveis, leves e moderados,  
a partir de interlocução permanente com os serviços 
especializados em saúde mental de referência. 
Também devem encaminhar, de forma responsável 
e assertiva, as pessoas com quadros clínicos 
psicossociais de maior complexidade, conforme  
o fluxo local. Devem ainda, desenvolver ações  
de promoção de saúde mental e de prevenção  
de seus agravos incluindo os associados ao uso  
de drogas lícitas e/ou ilícitas.".

(BRASIL, 2022)

5.1 CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) integram a Rede  
de Atenção Psicossocial (RAPS) com ampla regulamentação  
do Ministério da Saúde, sendo tratados no Anexo V da Portaria  
de Consolidação nº 3/2017. 

O Anexo V da Portaria de Consolidação nº 3/2017 lista a totalidade 
dos serviços da RAPS, vários deles de caráter extra-hospitalar, mas, 
na sua essência, com atendimento clínico ou médico. 
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Destacamos as modalidades dos CAPS, conforme estabelecido  
no § 4º do art. 7º do Anexo V da referida portaria:

CAPS I: atende pessoas de todas as faixas etárias que 
apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico 
decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, 
incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias 
psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem 
estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado 
para Municípios ou regiões de saúde com população acima  
de quinze mil habitantes; 

CAPS II: atende prioritariamente pessoas em intenso 
sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais 
graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso 
de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que 
impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos 
de vida. Indicado para Municípios ou regiões de saúde com 
população acima de setenta mil habitantes; 

CAPS III: atende prioritariamente pessoas em intenso 
sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais 
graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados  
ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas 
que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar 
projetos de vida. Proporciona serviços de atenção contínua, 
com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo 
feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica 
e acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental, 
inclusive CAPS AD. Indicado para Municípios ou regiões 
de saúde com população acima de cento e cinquenta mil 
habitantes; 

CAPS AD: atende pessoas de todas as faixas etárias,  
que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente 
do uso de crack, álcool e outras drogas. Indicado para 
Municípios ou regiões de saúde com população acima  
de setenta mil habitantes; 

CAPS AD III: atende pessoas de todas as faixas etárias  
que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente  
do uso de crack, álcool e outras drogas. Proporciona serviços 
de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro 
horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando 
retaguarda clínica e acolhimento noturno. Indicado para 
Municípios ou regiões de saúde com população acima  
de cento e cinquenta mil habitantes; 
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CAPS i: atende crianças e adolescentes que apresentam 
prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente  
de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo 
aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas,  
e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer 
laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para 
municípios ou regiões com população acima de setenta mil 
habitantes. (BRASIL, 2017, art. 7º).

 Cabe destacar que, na forma preconizada pelo caput do art. 7º 
do Anexo V da Portaria de Consolidação nº 3/2017, os Centros  
de Atenção Psicossocial, nas suas diferentes modalidades, são 
serviços de saúde de caráter aberto e comunitário, caracterís-
tica necessária não apenas aos CAPS mas também aos serviços  
de atenção e cuidados a pessoas com problemas em decorrência 
do uso, uso abusivo e dependência do álcool e outras drogas,  
especialmente aqueles de natureza extra-hospitalar. 

Os CAPS estão vinculados ao Sistema Único de Saúde e constituem 
uma rede fundamental e absolutamente necessária para o atendi-
mento de pessoas dependentes de SPA. 

Prioritariamente devem ser encaminhados a esses serviços  
pessoas que tenham necessidade de atendimento clínico, médico  
ou medicamentoso, sem exclusão do livre acesso e encaminha-
mento de outras pessoas com problemas em decorrência de SPA.

5.2 REDE DE ATENÇÃO CLÍNICO-HOSPITALAR 

Como vimos anteriormente, a dependência do álcool e outras 
drogas é multifatorial e as ações, cuidados e atenção requeridos 
são intersetoriais, interdisciplinares e transversais. 

Os serviços de internação só podem ser feitos em estabelecimentos 
de saúde com estrutura médica e de enfermaria estabelecidas pelo 
Ministério da Saúde e pelo Conselho Federal de Medicina. 

A Lei nº 10.216/2001, no inciso IX do art. 2º e no caput do art. 4º, como 
já vimos anteriormente, prevê que a pessoa portadora de transtorno 
mental tenha atendimento preferencialmente em serviços comuni-
tários de saúde mental e extra-hospitalar. 
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A mesma lei, no parágrafo único do art. 6º, prevê os seguintes tipos 
de internação psiquiátrica: 

•  internação voluntária: aquela que se dá  
com o consentimento do usuário;

•  internação involuntária: aquela que se dá sem  
o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

•  internação compulsória: aquela determinada pela 
Justiça (BRASIL, 2001).

A Lei nº 13.840/2019, que alterou a Lei nº 11.343/2006, regulamentou 
a internação voluntária e a involuntária através da redação inserida 
no art. 23-A, restringindo a internação a estabelecimentos de saúde 
com estrutura médica e de enfermagem compatível com a gravidade 
diagnosticada por equipe médica e multiprofissional. 

No caput do art. 23-A, essa lei reforça “a prioridade para as moda-
lidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente 
formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais”  
e ressalta que: “A internação, em qualquer de suas modalidades,  
só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem 
insuficientes” (BRASIL, 2019). 

A Lei nº 13.840/2019 faz distinção clara entre tratamento, restrito  
a unidades de saúde e hospitais gerais, e acolhimento, voltado a pes-
soas sem comprometimento biológico ou psicológico grave.

Pessoa com 
comprometimento 

biológico ou 
psicológico 

grave?

NÃO SIM Deve ser atendido em 
unidades de saúde ou 

hospitais gerais

Pode ser atendido 
em Comunidade 

Terapêutica

Usuário ou dependente de SPA
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A competência de definir os protocolos técnicos de tratamento em 
âmbito nacional é da União. As unidades de saúde ou hospitais deverão 
ser dotados de equipes multidisciplinares, e a internação deverá ser 
obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado 
no Conselho Regional de Medicina (CRM) do Estado onde se localiza  
o estabelecimento no qual se dará a internação. 

As internações, na forma do art. 23-A da lei citada, compreendem:

I - internação voluntária: aquela que se dá  
com o consentimento do dependente de drogas; 

II - internação involuntária: aquela que se dá, sem  
o consentimento do dependente, a pedido de familiar  
ou do responsável legal ou, na absoluta falta deste,  de servidor 
público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos 
públicos integrantes do SISNAD, com exceção de servidores da área 
de segurança pública, que constate a existência de motivos  
que justifiquem a medida (BRASIL, 2019b).

A internação voluntária:

I - deverá ser precedida de declaração escrita da pessoa 
solicitante de que optou por este regime de tratamento; 

II - seu término dar-se-á por determinação do médico 
responsável ou por solicitação escrita da pessoa que deseja 
interromper o tratamento (BRASIL, 2019b).
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A Lei nº 13.840/2019, no citado art. 23-A, estabeleceu condições para 
a internação involuntária: 

I - deve ser realizada após a formalização da decisão por 
médico responsável;   

II - será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga 
utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada 
da impossibilidade de utilização de outras alternativas 
terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde; 

III - perdurará apenas pelo tempo necessário  
à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, 
tendo seu término determinado pelo médico responsável; 

IV - a família ou o representante legal poderá, a qualquer 
tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento. 
(BRASIL, 2019b).

O Instrutivo da Rede de Atenção Psicossocial 2022 e modelo de plano 
de ação regional dispõe sobre a internação involuntária:

Segundo as resoluções 2056/2013 e 2057/2013 do Conselho 
Federal de Medicina, a decisão pela internação é clínica  
e, em caso de involuntariedade, devem ser obedecidos  
os seguintes critérios: 

I- Incapacidade grave de autocuidado; 

II- Risco de vida ou de prejuízos graves à saúde; 

III- Risco de autoagressão ou de heteroagressão; 

IV- Risco de prejuízo moral ou patrimonial; 

V- Risco de agressão à ordem pública. 

§1º O risco à vida ou à saúde compreende incapacidade grave 
de autocuidados, grave síndrome de abstinência  
à substância psicoativa, intoxicação intensa por substância 
psicoativa e/ou grave quadro de dependência química 
(BRASIL, 2022).
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Todas as internações e altas deverão “ser informadas,  
em, no máximo, de 72 horas, ao Ministério Público, à Defensoria Pública  
e a outros órgãos de fiscalização, por meio de sistema informa-
tizado único” (BRASIL, 2022), na forma do regulamento, sendo 
“garantido o sigilo das informações disponíveis no sistema”  
e “o acesso será permitido apenas às pessoas autorizadas a conhe-
cê-las, sob pena de responsabilidade” (BRASIL, 2022). 

Na forma do art. 23-B da 13.840/2019, o atendimento ao usuário  
ou dependente de drogas na rede de atenção à saúde dependerá de:  
“I - avaliação prévia por equipe técnica multidisciplinar e multisseto-
rial; e II - elaboração de um Plano Individual de Atendimento – PIA”. 

Assim como, no caso das comunidades terapêuticas, a elaboração  
do Plano Individual de Atendimento (PIA) 

“ "[...] deverá contemplar a participação dos familiares 
ou responsáveis, os quais têm o dever de contribuir 
com o processo, sendo esses, no caso de crianças  
e adolescentes, passíveis de responsabilização civil, 
administrativa e criminal, nos termos da Lei  
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto  
da Criança e do Adolescente".

(BRASIL, 2019b)

Os parágrafos 5º, 6º e 7º do referido art. 23-B dispõem:

 Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança  
e do Adolescente

§ 5º Constarão do plano individual, no mínimo: 

I - os resultados da avaliação multidisciplinar; 

II - os objetivos declarados pelo atendido; 

III - a previsão de suas atividades de integração social  
ou capacitação profissional; 

IV - atividades de integração e apoio à família; 

V - formas de participação da família para efetivo 
cumprimento do plano individual; 

VI - designação do projeto terapêutico mais adequado  
para o cumprimento do previsto no plano; e 
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VII - as medidas específicas de atenção à saúde do atendido.  

§ 6º O PIA será elaborado no prazo de até 30 (trinta) dias  
da data do ingresso no atendimento. 

§ 7º As informações produzidas na avaliação e as registradas 
no plano individual de atendimento são consideradas 
sigilosas. (BRASIL, 2019b).

As disposições quanto ao PIA também são integralmente aplicáveis 
às comunidades terapêuticas, ainda que estas não sejam estabele-
cimentos clínicos-hospitalares. 

Recentemente, o Conselho Federal de Medicina regulamentou  
a internação de pessoas dependentes de SPA em clínicas de atendi-
mento em dependência química e editou o Parecer CFM nº 8/2021, 
estabelecendo, em sua ementa:

O CFM estabeleceu clara diferença entre as comunidades terapêu-
ticas acolhedoras, reguladas pelo art. 26-A da Lei nº11.343/2006, 
com a redação dada pela Lei nº 13.840/2019, das clínicas médicas 
especializadas, reguladas pelo art. 23-A da mesma lei. Estas últimas 
com estrutura médico-hospitalar, inclusive com a necessidade  
de psiquiatra e inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM) 
da região de sua localização.

Saiba Mais

Saiba mais sobre o Parecer CFM nº 8/2021 em:

https://portal.cfm.org.br/noticias/cfm-regulamenta-
o-funcionamento-da-clinica-especializada-em-
dependencia-quimica/

A Clínica Médica Especializada em Dependência 
Química é um estabelecimento de assistência à saúde 
vocacionado para tratar dependentes químicos. 
São indispensáveis à assistência para atender 
a essa população vulnerável, na mais complexa 
abrangência, desde as intervenções médicas seguras 
para a desintoxicação até as prescrições para tratar 
as comorbidades e promover o restabelecimento das 
relações familiares, sociais e ocupacionais, sempre  
na busca da abstinência e vida saudável.

https://portal.cfm.org.br/noticias/cfm-regulamenta-o-funcionamento-da-clinica-especializada-em-dependencia-quimica/
https://portal.cfm.org.br/noticias/cfm-regulamenta-o-funcionamento-da-clinica-especializada-em-dependencia-quimica/
https://portal.cfm.org.br/noticias/cfm-regulamenta-o-funcionamento-da-clinica-especializada-em-dependencia-quimica/
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6 REINSERÇÃO SOCIAL 

A reinserção social é fundamental na recuperação e manutenção  
da abstinência pelo dependente de SPA. O alcance é amplo, incluindo 
as relações familiares, as sociais, de convivência e de trabalho. O Plano 
Nacional sobre Drogas prevê a reinserção social entre o conjunto  
de ações e cuidados integrantes dessa política, estando presente entre 
os pressupostos e os objetivos da PNAD, e nas orientações gerais  
e diretrizes do Capítulo 5:  Tratamento, Acolhimento, Recuperação, 
Apoio, Mútua Ajuda e Reinserção Social, do qual destacamos: 

“

“

"5.1.4. Promover e garantir a articulação  
e a integração das intervenções para tratamento, 
recuperação, reinserção social, por meio das Unidades 
Básicas de Saúde, Ambulatórios, Centros de Atenção 
Psicossocial, Unidades de Acolhimento, Comunidades 
Terapêuticas, Hospitais Gerais, Hospitais Psiquiátricos, 
Hospitais-Dia, Serviços de Emergências, Corpo  
de Bombeiros, Clínicas Especializadas, Casas de Apoio 
e Convivência, Moradias Assistidas, Grupos de Apoio  
e Mútua Ajuda, com o SISNAD, o SUS, o SUAS, o SUSP  
e outros sistemas relacionados para o usuário  
e seus familiares [...]."

"[...] estratégias não medicamentosas que 
envolvem uma gama diversificada de intervenções 
que têm o objetivo de recuperar, reabilitar, 
reeducar e reinserir em três possíveis planos. O mais 
elementar é o retorno a um convívio saudável com 
a família, depois ao ambiente social em que esteve 
ou esteja inserido e, por fim, ao trabalho".

(BRASIL, 2019a, grifo nosso)

(CFM, 2021,  grifos nossos)

Toda a rede de cuidados socioassistenciais e de saúde, bem como 
outros sistemas relacionados ao usuário e aos seus familiares, deve 
“promover, garantir a articulação e integração” da reinserção social. 

O CFM, em seu Parecer nº 8/2021, destaca as 
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O Instrutivo da Rede de Atenção Psicossocial 2022 apresenta, entre 
os objetivos da Política Nacional de Saúde Mental (PNSM): 

“ "[...] estimular o investimento no avanço desta 
política e na superação de seus desafios, buscando  
a promoção de saúde mental e a prevenção  
de seus agravos, a assistência, a reabilitação e a (re)
inclusão psicossocial das pessoas com transtornos 
mentais e/ou com problemas em decorrência do uso 
de álcool e outras drogas".

(BRASIL, 2022, grifo nosso)

A Lei nº 11.343/2006, que trata do SISNAD, tem entre os seus objetivos 
centrais a reinserção social, conceituando-as da seguinte forma:

“ "Constituem atividades de reinserção social do 
usuário ou do dependente de drogas e respectivos 
familiares, para efeito desta Lei, aquelas 
direcionadas para sua integração ou reintegração 
em redes sociais".

(BRASIL, 2006, art. 21, grifo nosso)

Também define os princípios e diretrizes que devem ser observados: 

As atividades de atenção e as de reinserção social do usuário 
e do dependente de drogas e respectivos familiares devem 
observar os seguintes princípios e diretrizes: 

I - respeito ao usuário e ao dependente de drogas, 
independentemente de quaisquer condições, observados  
os direitos fundamentais da pessoa humana, os princípios  
e diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Política Nacional 
de Assistência Social; 

II - a adoção de estratégias diferenciadas de atenção  
e reinserção social do usuário e do dependente  
de drogas e respectivos familiares que considerem as suas 
peculiaridades socioculturais; 
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III - definição de projeto terapêutico individualizado, 
orientado para a inclusão social e para a redução de riscos  
e de danos sociais e à saúde; 

IV - atenção ao usuário ou dependente de drogas  
e aos respectivos familiares, sempre que possível, de forma 
multidisciplinar e por equipes multiprofissionais; 

V - observância das orientações e normas emanadas  
do CONAD; 

VI - o alinhamento às diretrizes dos órgãos de controle social 
de políticas setoriais específicas. 

VII - estímulo à capacitação técnica e profissional;          

VIII - efetivação de políticas de reinserção social voltadas  
à educação continuada e ao trabalho; 

IX - observância do plano individual de atendimento  
na forma do art. 23-B desta Lei; 

X - orientação adequada ao usuário ou dependente  
de drogas quanto às consequências lesivas do uso de drogas, 
ainda que ocasional (BRASIL, 2006).

Não diferentemente das demais ações, as ações de reinserção social 
exigem atuação intersetorial, interdisciplinar e transversal. 

A minuta do PLANAD apresenta, no seu objetivo estratégico nº 3,  
a previsão de capacitação de “50 mil profissionais da rede de saúde 
e do SISNAD em cuidados, tratamento e Reinserção social (CONAD, 
2021, p. 32). 

Exemplos de planos de reinserção social: 

 z O Plano PROGREDIR, do Ministério da Cidadania, que visa  
a qualificação profissional, a intermediação de mão de obra  
e o empreendedorismo. 

 z O Plano Brasil + Empreendedor.  

Concluímos aqui nosso material de estudos complementar, apon-
tando para a importância de uma rede de acolhimento, tratamento, 
recuperação e reinserção social nas políticas públicas de redução de 
demanda por drogas. 
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