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Controle de saúde e fiscalização

 1. É necessário que a Comunidade Terapêutica preveja um fluxo de

encaminhamento dos residentes à rede de saúde?

Pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas podem sofrer diversos efeitos nocivos sobre sua

saúde. Neste sentido, Comunidade Terapêutica deve estar preparada para atender as necessidades

de saúde que o residente apresentar, em especial o encaminhamento à rede de saúde dos residentes

que apresentarem intercorrências clínicas decorrentes ou associadas ao uso ou privação de

substâncias psicoativas - SPA, como também para os casos em que apresentarem outros agravos à

saúde. A Comunidade Terapêutica deve garantir a manutenção do tratamento de saúde do residente

e comprovar os mecanismos de encaminhamento e transporte à rede de saúde.

Destacamos ainda que, conforme RDC Anvisa n° 29/2011, em seu artigo 16, parágrafo único, é vedada

nestas instituições a admissão de pessoas cuja situação requeira a prestação de serviços de saúde

não disponibilizados.

 2. Quais órgãos ou entidades são responsáveis pela fiscalização das

Comunidades Terapêuticas?

Do ponto de vista sanitário, os serviços de saúde e de interesse à saúde para saúde são fiscalizados

pelas Vigilâncias Sanitárias locais (municipais ou estaduais, a depender da pactuação locorregional),

com base em normas sanitárias federais e locais sobre o tema. Assim, toda Comunidade Terapêutica

deve possuir Alvará Sanitário. Na fiscalização sanitária são avaliados aspectos de infraestrutura,

documentação, recursos humanos e processos de trabalho. Em caso de irregularidades, diversas

sanções podem ser aplicadas, a depender da gravidade ou da reincidência da infração sanitária;

variando desde uma advertência, multa, apreensão e inutilização de produtos, até a interdição do

estabelecimento.

Além disso, outros órgãos ou entidades podem realizar fiscalizações dentro de seu âmbito de

competências. Assim, por exemplo, o Ministério Público pode realizar fiscalizações, Conselhos

profissionais podem fiscalizar questões ligadas ao exercício profissional etc.
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