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Princípios gerais



A FEBRACT revalidou seu contrato de associada para

com a  Federação Mundial de Comunidades Terapêuticas

(WFTC) reforçando seu compromisso internacional com o

que há de mais moderno no tratamento de pessoas com

transtorno por uso de substâncias (TUS). 

Para associar-se a esta renomada federação, a

Organização qual se propõe a fazer parte deve responder

positivamente a uma série de exigências feita pelo órgão

em questão, cabe então citar as princiais normativas da

Federação Mundial de Comunidades Terapêuticas

(WFTC). 

 



As Comunidades Terapêuticas representam um

projeto de tratamento que é direcionado

principalmente para a recuperação do abuso de

substâncias por meio do crescimento pessoal e que

requer a abstinência de substâncias que alteram o

humor, incluindo medicamentos usados   ilegalmente

Reconhecer os direitos humanos e civis de todas as

pessoas associadas à sua comunidade terapêutica e

declarar claramente os direitos, privilégios e

responsabilidades dos clientes e funcionários.

Conceder a cada indivíduo dentro da Comunidade

Terapêutica o direito de ser livre da ameaça de uso

negativo do poder por qualquer indivíduo ou grupo.

Os membros da Federação Mundial de Comunidades

Terapêuticas são obrigados a:

2°



Desenvolver uma declaração sobre a filosofia e os

objetivos do programa

Funcionar em ambientes que proporcionem o máximo

de oportunidades para o desenvolvimento físico,

espiritual, emocional e estético e que garantam a

segurança de todos

Facilitar a estruturação de uma sociedade baseada

na valorização da integridade, boa vontade e

humanidade de todos os seus membros, na qual a

dignidade das pessoas seja um valor prioritário.

Treinar e fornecer supervisão adequada para a

equipe.

Prestar contas a um Conselho Executivo ou

Comunitário externo com reuniões predeterminadas e

em intervalos regulares durante o ano com o objetivo

de manter a supervisão e responsabilidade pelas

atividades da instalação.



A WFTC é a principal associação internacional que

pratica e promove a metodologia da Comunidade

Terapêutica. 

Esta metodologia promove abordagens focadas em

soluções ao invés de abordagens focadas em

problemas para tratamento e reabilitação. 

 

A WFTC está ciente de que os programas e serviços

fornecidos pelas organizações associadas tratam de

questões delicadas.

 

A WFTC leva a sério a administração dos programas e

intervenções que afetam os valores pessoais,

comunitários, institucionais e sociais. 

 

Inerente à missão da WFTC está o compromisso de

promover os direitos humanos, civis e legais e as

liberdades morais dos indivíduos que participam de

programas baseados na Comunidade Terapêutica.



Fidelidade e Responsabilidade

Integridade 

Sem danos (físicos e morais)

Reconciliação de relações 

Confidencialidade e consentimento



• A Federação Brasileira de Comunidades

Terapêuticas (FEBRACT) compartilha destas boas

práticas e, como instituição ligada a processos de

ensino, replica estas ações em seus cursos,

capacitações e consultorias via processos de filiações

por todo o Brasil.

 

A FEBRACT torna-se também membro votante nos

conselhos trazendo representatividade das

Comunidades Terapêuticas nacionais para o contexto

internacional.

 

 

 

 

Representatividade



Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas - FEBRACT

 

   

Setor de Cursos e Capacitações 

Setor de Processos de Filiação

Contatos

19) 99841-2815

cursosfebract@gmail.com

19) 99906-2838

filiacao@febract.org.br


