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PRONUNCIAMENTO DA FEBRACT SOBRE O  

RELATÓRIO DA INSPEÇÃO NACIONAL EM COMUNIDADES 

TERAPÊUTICAS 
 

 

Na segunda metade do século passado iniciava-se um movimento revolucionário no cenário mundial 

da saúde mental: a Reforma Psiquiátrica. Mais tarde, na década de 80, chegaria ao Brasil sob a égide do 

Movimento de Luta Antimanicomial. No dia 18 de maio 1987, na cidade de Bauru, SP, ocorreu o I Encontro 

dos Trabalhadores da Saúde Mental, que reuniu mais de 350 trabalhadores na área de saúde mental, que 

elaboraram o primeiro pronunciamento sobre a Reforma Psiquiátrica para o Brasil: o Manifesto de Bauru. 

No mesmo cenário mundial, e também através dos mesmos atores (Maxwell Jones, entre outros), e 

com as mesmas bases conceituais e metodológicas, nascia a proposta das Comunidades Terapêuticas (CTs), 

inicialmente psiquiátricas, que mais tarde se tornariam um modelo consagrado de atendimento para a 

dependência química, no Brasil e no mundo. 

Por outro lado, com o alarmante crescimento deste problema no Brasil depois da década de 80, 

assim como pela ausência de políticas públicas que dessem conta do problema, houve uma indiscriminada 

proliferação de locais de internação/acolhimento para dependentes químicos que, mesmo se 

autodenominando como CTs, em nada se assemelhavam ao modelo inicial proposto, baseado no respeito à 

dignidade humana, no modelo psicossocial – que garante a participação ativa no projeto terapêutico e no 

ambiente da CT –, e com foco absoluto na reinserção social dos acolhidos, que em todos os casos devem 

aderir voluntariamente ao acolhimento, podendo desligar-se do programa a qualquer momento, sem 

constrangimentos nem impedimentos. 

Estes locais, que definitivamente não deveriam ser chamados de CTs, apresentam até hoje práticas 

desumanas e iatrogênicas, muito semelhantes às criticadas pelo movimento da Reforma Psiquiátrica e pelo 

Movimento de Luta Antimanicomial, o que tem provocado o descrédito de várias instituições, movimentos, 

conselhos e autarquias, para com o modelo das verdadeiras CTs, que vem sendo alvo de ataques, denúncias 

e difamações de forma tendenciosa. 

A través da insistência e da colaboração da FEBRACT, a proposta das CTs no Brasil foi discutida 

pelo Ministério da Saúde em sua “Política para a atenção integral a usuários de álcool e outras drogas”, e 

regulamentada inicialmente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em sua RDC 

101/2001, dando forma e conteúdo oficial a um movimento de repercussão mundial que oferecia um modelo 

diferenciado de tratamento para o flagelo do momento. Dez anos depois, com a participação ativa da 

FEBRACT, esta resolução foi alterada e substituída pela RDC 29/2011, legislação que ainda se mostra 

deficitária em vários aspectos no que diz respeito à funcionalidade da regulamentação do serviço.  

Em 2015, com a participação da FEBRACT, CONFENACT1, e outros órgãos que compuseram o 

Grupo de Trabalho2 instituído pelo Ministro de Estado da Justiça3, foi elaborada e publicada no Diário 

                                                           
1 CONFENACT – Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas, foi fundada no dia 18 de agosto de 2012 pelas 

principais lideranças nacionais das Comunidades Terapêuticas: FEBRACT, FENNOCT (Federação Norte-nordeste de 

Comunidades Terapêuticas), CRUZ AZUL NO BRASIL, FETEB (Federação de Comunidades Terapêuticas Evangélicas do 

Brasil) e a Fazenda Esperança, com o objetivo de fortalecer a modalidade de tratamento de CT, para a construção de políticas 

públicas que insiram de forma efetiva a mesma na rede de atendimento de pessoas dependentes de drogas e seus familiares. 

Atualmente também compõe esta Confederação a FNCTC (Federação Nacional de Comunidades Terapêuticas Católicas), que 

é um braço da Pastoral da Sobriedade (CONFENACT, 2018). 
2 Estes órgãos foram: SENAD, Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Conselhos Estaduais de Políticas sobre 

Drogas, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal de Psicologia e Conselho Federal de Serviço 

Social. 
3 Instituído pela Portaria nº 14, de 25 de abril de 2014, publicada no Diário Oficial da União em 29 de abril de 2014 (fls. 131/132 

– Volume I). 
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Oficial da União4 a Resolução do CONAD (Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas) 01/2015, 

denominada de Marco Regulatório das Comunidades Terapêuticas, que regulamentava o funcionamento, 

os propósitos e as diretrizes das CTs do Brasil.  

Apesar da relevância deste avanço, pouco mais de um ano depois esta Resolução foi suspendida 

temporariamente, a pedido do Ministério Público Federal (MPF)5, ficando então as CTs novamente sem 

uma regulamentação específica, a despeito das inúmeras tentativas realizadas pelos movimentos 

organizados de CTs do Brasil para criar uma legislação que legitime e delineie este serviço. Embora o 

argumento legal que foi interposto pelo Ministério Público Federal para legitimar o pedido de suspensão 

da Resolução foi a incompetência do CONAD para regulamentar as CTs – por terem sido consideradas 

como serviços de saúde, mesmo quando a própria Resolução afirmava que as CTs não eram 

estabelecimentos de saúde –, o verdadeiro motivo desta suspensão foi o embate ideológico proveniente de 

grupos como o Conselho Federal de Psicologia (CFP), Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), 

Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH), Movimento de Luta Antimanicomial e outros, que 

teimam em afirmar que as CTs replicam o modelo manicomial combatido por eles e, portanto, negam a sua 

existência como estratégia e recurso válido de enfrentamento à epidemia da dependência química no Brasil. 

Porém, após um grande esforço conjunto da FEBRACT e CONFENACT, este Marco Regulatório 

voltou a vigorar após a Audiência Pública realizada no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em São 

Paulo, no dia 20 de março de 2018, na qual a Desembargadora Federal Consuelo Yoshida retirou a 

suspensão interposta pelo MPF6, tendo a audiência a presença de representantes da FEBRACT, 

CONFENACT, Fazenda da Esperança, MPF, Advocacia Geral da União (AGU), Consultoria Jurídica 

(CONJUR) do Ministério da Justiça (MJ), Ministério da Saúde (MS), Procuradoria Regional da União 

(PRU) 3, CFP, CFESS e CNDH. Esta revogação da suspensão se embasou no entendimento de que as CTs 

não são estabelecimentos de saúde, considerando outras resoluções recentes, como a Portaria 

Interministerial nº 2, de 21/12/20177, a Resolução SEDS-SP 8, de 4 de maio de 20178, assim como também 

a Resolução nº 1, de 9 de março de 20189, que define as diretrizes para o realinhamento e fortalecimento 

da PNAD - Política Nacional sobre Drogas e valida o papel das CTs como estratégia de atendimento a 

dependentes químicos. 

 

Ou seja, na atualidade as verdadeiras CTs se encontram regulamentadas e amparadas legalmente, 

devendo ser fiscalizadas e avaliadas sistematicamente pelos órgãos competentes de cada região ou 

município, principalmente aquelas que hoje se encontram conveniadas com o Governo Federal e com os 

Governos Estaduais. 

Mesmo assim, alguns grupos e conselhos, como o CFP (Conselho Federal de Psicologia) e os seus 

Conselhos Regionais, continuam se posicionando contra esta modalidade de atendimento, que atualmente 

absorve quase 85% da demanda por acolhimentos para dependentes químicos no Brasil. 

 

 

                                                           
4 Nº 165, de 28 de agosto de 2015, Seção 1, fls. 51-52.  
5 Publicado em Diário Oficial da União, Nº 169, de 1º de setembro de 2016, fl. 35. 
6 Agravo de Instrumento Nº 0016133-39.2016.4.03.0000/SP. 
7 Editada pelos Ministros da Justiça e Segurança Pública, da Saúde, do Desenvolvimento Social e do Trabalho, para atuar no 

desenvolvimento de programas e ações voltados à prevenção, à formação, à pesquisa, ao cuidado e à reinserção social de 

pessoas com transtornos decorrentes do uso nocivo ou dependência de substâncias psicoativas. 
8 Dispõe sobre as instruções complementares para o serviço de Acolhimento Social na modalidade Comunidade Terapêutica de 

Interesse Social, específico da Política Sobre Drogas, no âmbito do Programa Estadual de Políticas sobre Drogas, Programa 

Recomeço: uma vida sem drogas, do Estado de São Paulo, que constitui um exemplo de atuação integrada de várias Secretarias 

Estaduais relativas a Políticas sobre Drogas: Saúde, Educação, Desenvolvimento Social, Segurança, Justiça e da Defesa da 

Cidadania. Cabe ressaltar que a FEBRACT realiza o gerenciamento operacional e financeiro das ações deste Programa no que 

diz respeito ao serviço de Acolhimento Social na modalidade Comunidade Terapêutica de Interesse Social. 
9 Publicado em Diário Oficial da União, Nº 49, de 13 de março de 2018, fls. 128-129. 
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Em 2011 o CFP publicou o Relatório da 4ª Inspeção Nacional de Direitos Humanos, referente 

aos locais de internação para usuários de drogas, no qual inspecionou apenas 68 instituições (4,0%) dentre 

as mais de 1800 CTs atuantes, segundo o Censo das Comunidades Terapêuticas no Brasil (SENAD - 

Ministério da Justiça). Para ter validade estatística deveriam ter sido inspecionadas pelo menos 314 locais, 

ou seja, foi selecionada uma amostra 5 vezes menor que a mínima necessária.  

Como se isso já não fosse suficiente, grande parte destes 68 locais não se enquadrava nos critérios 

mínimos para poder ser denominada de CT, e apenas 4 das 68 eram filiadas a esta Federação (FEBRACT). 

Este relatório denunciava uma infinidade de práticas desumanas, irregularidades e abusos, sendo 

que muitas destas práticas descaracterizam absolutamente o serviço das CT, como a internação involuntária, 

grades e celas fortes, por exemplo, o que é mais característico de clínicas involuntárias clandestinas. 

 

Em maio de 2016, o CRP-SP (Conselho Regional de Psicologia, São Paulo) publicou o Relatório 

de inspeção de comunidades terapêuticas para usuárias(os) de drogas no estado de São Paulo – 

Mapeamento das violações de direitos humanos, documento semelhante ao acima mencionado, mais uma 

vez elaborado de forma não científica e enviesada. 

Neste Relatório o CRP-SP publicou os resultados de três inspeções, realizadas nos anos de 2013, 

2014 e 2015. Nestas inspeções foram visitadas 43 instituições (18 em 2013, 17 em 2014 e 8 em 2015). 

Inicialmente pode-se afirmar que o número de locais visitados por ano é estatisticamente insignificante, 

considerando que o Estado de SP conta com 425 CTs, segundo o Censo das Comunidades Terapêuticas no 

Brasil (SENAD - Ministério da Justiça), tendo o maior contingente de CTs do país, e a amostra mínima 

para que esta tivesse validade científica seria de 203.  

Contando os 43 locais inspecionados, esta amostra, assim como a do Relatório de 2013, é 5 vezes 

menor à mínima necessária, e isto se fossem considerados os 43 locais como verdadeiras CTs, o que, assim 

como no relatório anterior, não foi possível, já que os locais divergiam absolutamente das características 

essenciais das verdadeiras CTs. Porém, as inconsistências desse relatório não se resumiram somente a isto.  

Destes 43 locais, apenas 14 (32,5%) continham o termo “Comunidade Terapêutica” em seu nome, 

e 16 (37,2%) continham o termo “Clínica”, o que já denota que, em sua caracterização nominal, quase 40% 

da amostra esteve composta por locais que claramente não se autodenominaram como CTs. 

Em relação às denúncias realizadas, em 24 locais (55,8%) as mesmas estiveram relacionadas a 

internações involuntárias, celas fortes e grades, outra prática absolutamente contrária aos princípios das 

CTs. Isto não significa que os locais restantes fossem efetivamente CTs, mas apenas que as denúncias não 

estavam relacionadas a estas situações. 

A grande maioria dos locais (26; 60,5%) eram instituições particulares, sendo que várias continham 

termos como ME e LTDA em seus nomes, prática totalmente incomum na denominação das CTs, que se 

caracterizam maiormente por serem ONGs ou Entidades Filantrópicas, o que, inclusive, consta no Art. 2ª 

da Resolução CONAD 01/2015 como critério básico para que o serviço possa ser considerado uma CT: 
 

As entidades que realizam o acolhimento de pessoas com problemas associados ao uso nocivo ou 

dependência de substância psicoativa, caracterizadas como comunidades terapêuticas, são pessoas 

jurídicas, sem fins lucrativos [...] (RES. CONAD 01/2015). 

 

Apenas 6 (14,0%) locais descreveram o atendimento como sendo gratuito, e apenas um dos locais 

(2,3%) era uma CT conveniada com algum programa do Governo Federal, sendo pelo Programa Recomeço, 

do Governo do Estado de São Paulo. Na época este Programa conveniava com 52 CTs, ou seja, a inspeção 

do CRP-SP deixou de visitar todas as outras CTs conveniadas. 

Ao mesmo tempo, nenhum dos locais possuía convênio com a SENAD (Secretaria Nacional de 

Políticas sobre Drogas), sendo que na época havia mais de 300 contratos da SENAD com CTs no país, 

grande parte destes no Estado de SP. 
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Ainda por cima, um dos locais visitados já tinha sido interditado pelo município, o que denota mais 

claramente a tendenciosidade da amostra selecionada. 

 Cabe considerar que a pesquisa realizada no ano de 2015 foi a mais pobre na amostra, nos resultados 

e na apresentação de dados das inspeções. 

A divulgação deste Relatório foi suspendida por determinação judicial pouco depois da sua 

divulgação, justamente por terem sido detectados erros graves em sua construção e na divulgação de fatos 

inverídicos e difamatórios. 

 

Finalmente, em junho deste ano (2018) foi publicado o Relatório Nacional de Comunidades 

Terapêuticas, por iniciativa do Conselho Federal de Psicologia (CFP), Procuradoria Federal dos Direitos 

do Cidadão (PFDC) Ministério Público Federal (MPF) e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate 

à Tortura (MNPCT). 

Este Relatório é fruto de visitas ostensivas realizadas nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2017 em 

apenas 28 locais de somente 12 dos 27 Estados da União. Considerando as mais de 1800 CTs atuantes, 

segundo o Censo das Comunidades Terapêuticas no Brasil (SENAD - Ministério da Justiça), a amostra 

representa aproximadamente 1,5% do total. Porém, mais uma vez, a grande maioria dos locais apresentou 

características divergentes do modelo básico de CT, como internações involuntárias, contenção, celas 

fortes, etc. Inclusive, no próprio relatório (pág. 66) está explicitado que somente 10 locais “afirmaram 

receber apenas internações voluntárias”, o que automaticamente excluiria da amostra de CTs os outros 18 

locais.  

Desta forma a amostra de supostas CTs se restringe a apenas 10 locais, o que significa 0,5% do total 

de CTs cadastradas junto à SENAD, sem dúvidas uma amostra insignificante como para generalizar 

qualquer resultado que o relatório possa ter evidenciado. 

Este relatório foi divulgado estrategicamente no dia 18 de junho de 2018, um dia antes da segunda 

Audiência Pública no TRF-3 citada anteriormente, que tinha como foco a revalidação da Resolução 

CONAD 01/2015 – Marco Regulatório das CTs. 

Como este Relatório não teve a repercussão esperada dentro do Brasil, devido justamente ao 

enviesamento do seu delineamento, no dia 02 de outubro passado os responsáveis pelo mesmo se reuniram 

com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) em Colorado, Texas, USA, no intuito de 

levar as denúncias inferidas pelo Relatório para o âmbito internacional. Segundo consta no site do CFP “a 

expectativa é que a reunião gere desdobramentos práticos em nível internacional e sirva de subsídio para a 

visita que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pretende fazer ao Brasil em dezembro”. 

 

Enfim, depois de analisar mais profundamente a inconsistência dos dados apresentados pelos 

diferentes Relatórios, fica uma certeza: as amostras são insignificantes e os dados estão enviesados, 

portanto, os resultado não podem ser considerados como válidos e, muito menos, generalizados para 

descrever toda a população de CTs do Brasil. 

 

Também surgem várias perguntas:  

Qual foi o critério utilizado para escolher os locais? 

Por que não foram fiscalizadas as CTs conveniadas com a SENAD ou com o Programa Recomeço 

de SP, já que estas sim são verdadeiras CTs, e poderiam ter oferecido todos os dados necessários para a 

pesquisa? 

Por que os órgãos responsáveis pelos relatórios não consultaram a FEBRACT (Federação Brasileira 

de Comunidades Terapêuticas), entidade reconhecida mundialmente, com representação em 15 Estados, ou 

a CONFENACT (Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas), ou qualquer outra Federação de 

CTs devidamente regulamentada, para poder selecionar uma amostra de verdadeiras CTs? 

Por que a maior parte das amostras esteve composta por locais que claramente não reuniam as 

condições mínimas para serem denominados de CTs? 
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Por que, se a grande maioria da amostra esteve composta por locais que não eram CTs, no resultado 

aparece apenas o nome Comunidade Terapêutica? 

 

A FEBRACT defende o modelo de CT como um serviço residencial transitório, de atendimento a 

dependentes químicos, de caráter exclusivamente voluntário, que oferece um ambiente protegido, técnica 

e eticamente orientado, cujo objetivo – muito mais ambicioso do que apenas a manutenção da abstinência 

– é a melhora geral na qualidade de vida, assim como a reinserção social do indivíduo.  

 

Em 2017 foi realizada uma verdadeira pesquisa científica sobre o perfil das CTs do Brasil, a pedido 

da SENAD, desenvolvido pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), juntamente com 

pesquisadores de diversas universidades (Unicamp, UFRN, UFRGS, UFSCAR). 

Este estudo, chamado de “Nota Técnica: Perfil das Comunidades Terapêuticas Brasileiras”, foi 

realizado de forma neutra e com amostra estatisticamente representativa (661 CTs dos 27 Estados da 

União), como deve ser uma pesquisa científica de fato, o que garante que os dados coletados e, 

consequentemente, os resultados obtidos, representem de fato a realidade das CTs no Brasil. 

A partir desta pesquisa foi possível observar o processo de padronização e profissionalização do 

funcionamento das CTs. 

Mesmo que tenham sido identificados alguns serviços demonstrando precária adequação à 

regulamentação existente, pode-se constatar que grande parte das CTs se apresentam atentas ao seu respeito, 

assim como às normativas que vem sendo estabelecidas, sendo que em geral possuem sedes físicas bem 

equipadas, estrutura burocrática e equipe multiprofissional, resultados estes que a FEBRACT reconhece 

como representativos do modelo de CT que promulga e identifica entre as suas filiadas. 

Inclusive pesquisadores do IPEA selecionaram 15 CTs nas quais passaram uma semana convivendo 

e podendo conhecer em profundidade como é, de fato, o dia-a-dia em uma verdadeira CT.  

Cabe ressaltar que em nenhum momento, durante toda a Nota Técnica, aparece o conceito de 

violação de direitos nem internações involuntárias, já que na seleção de amostra desta pesquisa teve-se o 

cuidado de selecionar apenas verdadeiras CTs. 

 

Voltando aos Relatórios anteriores, uma pesquisa com dados de amostra claramente enviesados 

pode sugerir duas coisas: a ignorância dos pesquisadores em relação ao objeto e aos métodos de pesquisa 

ou o próprio enviesamento da pesquisa. 

Considerando que instituições da envergadura do CFP, MPF, PFDC e MNPCT devam conter em 

suas equipes elementos conhecedores dos métodos básicos de pesquisa científica, e também que as 

informações ao respeito do verdadeiro modelo de CT está suficientemente disponível para pesquisas on-

line, resta concluir que foram negligenciados os dados disponíveis para selecionar convenientemente os 

dados que confirmassem as teorias previamente levantadas. 

Ou seja, estes Relatórios foram claramente construídos no intuito de denegrir as Comunidades 

Terapêuticas do Brasil. 

O que pretendem com isso? 

Qualquer resposta para esta pergunta estaria inevitavelmente carregada de juízo de valor por nossa 

parte, representantes dos incansáveis trabalhadores de tantas CTs do Brasil, que eficientemente se dedicam, 

de forma praticamente integral e, muitas vezes, voluntária, a uma atividade que originalmente deveria ser 

de responsabilidade do Estado. Por isso deixamos para você, leitor, a tarefa de abstrair as conclusões 

apropriadas. 

 

O que sim podemos afirmar é que o histórico e a essência do trabalho numa legítima CT divergem 

diametralmente daquilo que consta nos Relatórios, e que as práticas denunciadas não são produto das bases 

conceituais e metodológicas do movimento das CTs, mas sim de uma prática indiscriminada, desumana e 
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irresponsável que também e denunciada e combatida por esta Federação, assim como por todas as 

Federações de Comunidades Terapêuticas do Brasil e do mundo. 

 

 

Quem teve a oportunidade de aproximar-se de uma Comunidade Terapêutica,  

tem a sensação de haver participado de “algo diferente”.  

Quem teve, além disso, a oportunidade de conviver durante algum tempo  

numa Comunidade Terapêutica  

terá uma lembrança que o acompanhará pelo restante dos seus dias   

 

MARIA HELENA GOTI, 1990 

 

 

 

 

Campinas, 06 de outubro de 2018 

 

 

 

Equipe FEBRACT 

 

Luis Roberto Chaim Sdoia: Presidente 

Ricardo Valente de Souza: Vice-Presidente 

Pablo Kurlander: Gestor Geral 

Lucas Roncati Guirado: Coordenador de Operações 
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