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NOTA TÉCNICA Nº 06/2020, DE 17/08/2020
ASSUNTO: COMUNIDADE TERAPÊUTICA 2020 MANUAL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO
SERVIÇO NO ESTADO DE SÃO PAULO – CONED SP E GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTRODUÇÃO
A CONFENACT – Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas demandou à Cruz Azul no Brasil
um posicionamento sobre o conteúdo do “COMUNIDADE TERAPÊUTICA 2020 – Manual para instalação e
funcionamento do serviço no Estado de São Paulo”, doravante citado como “Manual” nesta Nota Técnica,
fruto da iniciativa e do trabalho do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas-CONED de São Paulo.
O pedido decorreu da observação feita por diversas comunidades terapêuticas, federações e de
profissionais e técnicos da área, de várias disposições constantes do referido Manual estarem em
desacordo com a legislação e normatização federal e trazer informações.
Este documento foi assinado digitalmente por Egon Schlüter e Rolf Hartmann.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código EB86-6771-0C18-D708.

Esta Nota Técnica não visa a esgotar a análise do referido Manual, tampouco a lhe propor exaustivamente
uma nova redação, mas sim de fazer uma análise, à luz da legislação e normatização federal, assim como
de posicionamento já existente no âmbito do judiciário brasileiro, além de também abranger aspectos
históricos do segmento das Comunidades Terapêuticas, seus princípios e fundamentos.
Aspectos específicos da legislação geral de São Paulo e de normas ABNT e/ou outras de caráter técnico
distinto não serão analisados nesta Nota Técnica, nem tampouco da análise de sua adequação ou não às
Comunidades Terapêuticas.

A Nota Técnica visa a dar subsídios para revisão de diversos conteúdos trazidos no Manual, para análise e
discussão das demais federações, da Confenact, do CONED SP e dos órgãos envolvidos na questão da
modalidade Comunidade Terapêutica, a saber, aquela disciplinada pelo Art.26-A, da Lei nº 11.343./2006,
com a redação dada pela Lei nº 13.840/2019.
REFERÊNCIAS
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Constituição Federal;
Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;
Lei nº 13.840, de 05 de junho de 2019;
Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001;
Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009;
Lei nº 12.868, de 15 de outubro de 2013;
Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019;
Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020;
Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020;
Decreto nº 9.761, de 11 de abril de 2019;
Decreto nº 9.674, de 02 de janeiro de 2019;
Resolução nº 1/2015, do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD);
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ANÁLISE
1. QUESTÕES PRELIMINARES
a. DO PODER REGULADOR DA UNIÃO
A Constituição Federal estabelece competências de regulação da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
O Art.24 da Constituição Federal assim estabelece:

Este documento foi assinado digitalmente por Egon Schlüter e Rolf Hartmann.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código EB86-6771-0C18-D708.

m. Resolução RDC-029/2011, da ANVISA, de 30 de junho de 2011 e respectivas Notas Técnicas
GRECS/GGTES/ANVISA nº 55/2013, de 16 de agosto de 2013 e CSIPS/GGTES/ANVISA Nº 02/2020, de 25 de
maio de 2020;
n. Portaria nº 340, de 30 de março de 2020, do Ministério da Cidadania;
o. NOTA TÉCNICA Nº 11/2019-CGMAD/DAPES/SAS/MS, de 16 de agosto de 2013;
p. Portaria 3.088/GM/MS/2011;
q. Portaria nº 834/2016, do MS;
r. Portaria nº 1.482/2016, SAS/MS;
s. Portaria nº 562/2019, do Ministério da Cidadania;
t. Portaria nº 563/2019, do Ministério da Cidadania;
u. Portaria nº 340/2020, do Ministério da Cidadania;
v. Portaria nº 69, de 14 de maio de 2020, da SNAS, SEDS, Ministério da Cidadania;
w. Sentença proferida no Tribunal Regional Federal da 3ª Região - TRF3, no julgamento do Agravo de
Instrumento nº 0016133-39.2016.4.03.0000/SP, em 05 de setembro de 2019;
x. Nota Técnica CSIPS/GGTES/ANVISA Nº 02/2020 - Esclarecimentos e orientações sobre o
funcionamento de instituições que prestem serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do
uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas conhecidas como Comunidades Terapêuticas
Acolhedoras - RDC n° 29, de 30 de junho de 2011.
y. Resolução nº 3, de 24 de julho de 2020, que que regulamenta o acolhimento de adolescentes em
Comunidades Terapêuticas;
z. Parecer CFM nº 9/2015, de 26 de fevereiro de 2015, que dá parecer de que as Comunidades
Terapêuticas, conforme definição da RDC Anvisa nº 29/11, não são consideradas ambiente médico.

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos
Estados.
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para
atender a suas peculiaridades.
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for
contrário.” (grifos nossos)

As normas gerais, de competência da União, na forma dos parágrafos 1º e 4º do Art.24 da
Constituição Federal se sobrepõe aos regramentos e leis estaduais, distrital e municipais.
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Em âmbito federal, a Lei nº 13.840, de 11 de junho de 2019, estabeleceu as normas gerais relativas
às Comunidades Terapêuticas com a redação dada ao Art.26-A da Lei nº 11.343/2006, com a seguinte
redação:

Este documento foi assinado digitalmente por Egon Schlüter e Rolf Hartmann.
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“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.”

Regulado, em termos gerais, em nível federal, dispensado é o regramento estadual sobre a matéria,
e vedado à lei estadual, distrital ou municipal ser contrária ao regramento federal.
Além da regulação contida na Lei nº 11.343/2006, com a redação dada pela Lei nº 13.840/2019, as
atividades, as características, obrigações, direitos dos acolhidos, vedações de acolhimento, programa de
atendimento singular (PAS, atualmente designado pela Lei nº 13.840/2019 como Programa Individual de
Atendimento – PIA), inclusive o roteiro de fiscalização das Comunidades Terapêuticas estão fartamente
reguladas e detalhadas em nível federal.
b. DOS OBJETIVOS DO CONED SP E SEUS LIMITES REGULATÓRIOS

O CONED SP é regulado pelo Decreto 25.367, de 12 de junho de 1986, tendo as alterações do Decreto
54.382, de 27 de maio de 2009.

Conforme consta no inciso I do Art.2º do Decreto nº 25.367 (página 67 do Manual), entre seus
objetivos está “propor a política estadual sobre drogas, compatibilizando-a com a política nacional sobre
drogas, bem como acompanhar a respectiva execução”.
Considerando as disposições da Constituição Federal e a disposição do inciso I do Art.2º do Decreto
nº 25.367, o CONED pode “compatibilizar” a política estadual sobre drogas de São Paulo, de acordo com o
“Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas”.

Desta forma, ainda que o CONED SP, como é salutar e democrático, ter “diferenças de visão de mundo
e, principalmente, da política sobre drogas” conforme citado na página 11 do Manual, seu limite normativo
e regulatório, tanto pelas disposições federais, assim como do Decreto que instituiu e regula o CONED SP,
deve guardar consonância com as disposições da legislação federal, assim como de suas normas.
Caso o CONED SP queira propor mudanças no SISNAD ou na Política Nacional sobre Drogas, cabe,
conforme o inciso V do Art.2º do Decreto nº 25.367, “encaminhar ao Conselho Nacional de Políticas sobre
Drogas propostas fundamentadas de alteração do sistema legal de prevenção, fiscalização e repressão ao
uso e tráfico de drogas”, cabendo ao CONAD – Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas promover as
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mudanças se assim seu colegiado o decidir e, a depender das mudanças, propor mudanças legislativas ao
Congresso Nacional.
C. DOS PRINCÍPIOS DE LEGALIDADE E IMPESSOALIDADE
O Art.37 da Constituição Federal prevê no Art.37, que “A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. (grifo nosso)
O princípio da legalidade vincula que as deliberações do CONED SP se deem nos limites da legislação
existente.

Este documento foi assinado digitalmente por Egon Schlüter e Rolf Hartmann.
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Já o princípio da impessoalidade vincula que atos normativos não devem ser personalizados, pelo
que, ainda que a Febract – Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas preste relevantes serviços
tanto no Estado de SP, assim como no Brasil, a publicação no Manual do Código de Ética da entidade, assim
como a limitação de vários aspectos históricos das Comunidades Terapêuticas (páginas 12 a 15) ao âmbito
dessa federação, além de transcrever o Código de Ética desta entidade (páginas 74 a 79), não tem amparo
na Constituição Federal, por não atender ao princípio da impessoalidade previsto em seu Art.37.
d. DO RECONHECIMENTO DA VALIDADE CIENTÍFICA E DA RELEVÂNCIA DAS COMUNIDADES
TERAPÊUTICAS

O CONED SP muito bem expressa seu entendimento de que “o modelo de cuidado oferecido pelas
Comunidades Terapêuticas possui validade científica” (página 8 e 9) e deixa clara “a relevância desse modelo
como estratégia de cuidado e reinserção psicossocial” (página 9).
e. LEGISLAÇÃO BÁSICA E BASE DO MANUAL

O Manual expressa na página 6 é a base das ações desenvolvidas no cuidado aos usuários de
substâncias psicoativas em São Paulo:
“Na última década, o Governo do Estado de São Paulo incluiu as Comunidades Terapêuticas no leque de ações
desenvolvidas no cuidado aos usuários de substâncias psicoativas, sempre em consonância com os preceitos do Sistema
Único de Saúde (SUS) e da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Além disso, por intermédio da Secretária da Justiça e
Cidadania, vem tomando medidas no sentido da prevenção ao uso de drogas, do acesso à justiça e à cidadania e da
reinserção psicossocial.

Além da premissa expressa na página 6 do Manual, dos preceitos do SUS e da RAPS, há que se
considerar que há regulamentações próprias para as Comunidades Terapêuticas no período citado e
atualmente, não se pode ignorar, mas é obrigatório observar as disposições da Lei nº 13.840/2019, que
deu a redação ao Art.26-A da Lei nº 11.343/2006, tipificando as Comunidades Terapêuticas, além das
seguintes regulamentações:
i.
ii.

RDC-101/2001, da ANVISA, de 30 de maio de 2001 - Regulamento Técnico da Comunidades
Terapêuticas;
Resolução RDC-029/2011, da ANVISA, de 30 de junho de 2011, estabelecendo requisitos de
segurança sanitária para o funcionamento de instituições que prestem serviços de atenção a
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iv.
v.

vi.
vii.
viii.

ix.

x.

xi.

xii.

xiii.
xiv.
xv.
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iii.

pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias
psicoativas (SPA), em regime de residência, revogando a Resolução ANVISA RDC 101/2001;
Nota Técnica GRECS/GGTES/ANVISA nº 55/2013, de 16 de agosto de 2013, que nomina
expressamente as Comunidades Terapêuticas e dá informações complementares relativas à
Resolução RDC-029/2011, da ANVISA;
Portaria n° 3.088/GM/MS/2011, inserindo as Comunidades Terapêuticas na Rede de Atenção
Psicossocial – RAPS, no âmbito do SUS;
Lei 12.868/2013, alterando a Lei 12.101/2009, que prevê certificação específica para as
Comunidades Terapêuticas para a obtenção do CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social) nos artigos 7º-A e 8º-B, além de incluir as entidades de promoção da
saúde no artigo 8º-A;
MARCO REGULATÓRIO DAS COMUNIDADES TERAPÉUTICAS. Aprovação da Resolução
01/2015 do CONAD em 07/05/2015, e publicada no Diário Oficial dia 28/08/2015;
Portaria 834 do MS, de 27/04/2016 – Regulamentação do CEBAS das Comunidades
Terapêuticas e entidades de promoção da Saúde;
Portaria 1.482, de 27/10/2016, da Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde:
Art. 1º Fica incluído na Tabela de Tipos de Estabelecimentos de Saúde do CNES, o tipo 83 POLO DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS E PROMOÇÃO DA SAÚDE;
Resolução nº 1, de 9 de março de 2018, aprovando as diretrizes para o realinhamento e
fortalecimento da Política Nacional sobre Drogas – PNAD, incluindo as Comunidades
Terapêuticas;
Nota Técnica nº 11/2019-CGMAD/DAPES/SAS/MS – Lista as Comunidades Terapêuticas
como integrantes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), definindo que para fins de
contratualização com o poder público as Comunidades Terapêuticas devem obedecer a
Resolução CONAD 01/2015;
Portaria 562, de 19/03/2019, do Ministério da Cidadania, que “Cria o Plano de Fiscalização e
Monitoramento de Comunidade Terapêutica no âmbito da Secretaria Nacional de Cuidados
e Prevenção às Drogas – SENAPRED”;
Portaria 563, de 19/03/2019, do Ministério da Cidadania, de 19/03/2019, que “Cria o
cadastro de credenciamento das comunidades terapêuticas e das entidades de prevenção,
apoio, mútua ajuda, atendimento psicossocial e ressocialização de dependentes do álcool e
outras drogas e seus familiares, e estabelece regras e procedimentos para o referido
credenciamento no âmbito do Ministério da Cidadania”;
Portaria 564, de 19/03/2019, que “Institui a Certificação de Qualidade dos Cursos de
Capacitação para Comunidades Terapêuticas”;
DECRETO 9.761/2019, de 11/04/2019, integrando as comunidades terapêuticas na Política
Nacional sobre Drogas;
LEI 13.840/2019, que altera a Lei 11.343/2006, que define as características das
Comunidades Terapêuticas Acolhedoras, estabelece quem pode ser nelas acolhidas e dispõe
sobre o Plano Individual de Atendimento – PIA, inclusive prevendo 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”.
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xvii.

xviii.

xix.

xx.
xxi.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região - TRF3, no julgamento do Agravo de Instrumento nº
0016133-39.2016.4.03.0000/SP, em 05 de setembro de 2019 referendou a Resolução 1/2015
do CONAD e a Resolução 29/2011 da ANVISA, declarando sua consonância com a Lei nº
13,840/2019, com o Decreto nº 9.761/2019, com a Lei nº 10.216/2001, esta última dispondo
sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona
o modelo assistencial em saúde mental;
Portaria nº 340, de 30 de março de 2020, do Ministério da Cidadania, que declara as
Comunidades Terapêuticas como atividades essenciais, nos termos do Decreto nº 10.282, de
20 de março de 2020 e da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
Portaria nº 69, de 14 de maio de 2020, da Secretaria Nacional de Assistência Social, pela
Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, do Ministério da Cidadania, que orienta
questões relativas ao encaminhamento de pessoas em situação de morador de rua para as
Comunidades Terapêuticas;
Nota Técnica CSIPS/GGTES/ANVISA Nº 02/2020 - Esclarecimentos e orientações sobre o
funcionamento de instituições que prestem serviços de atenção a pessoas com transtornos
decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas conhecidas como
Comunidades Terapêuticas Acolhedoras - RDC n° 29, de 30 de junho de 2011.
Resolução nº 3, de 24 de julho de 2020, que que regulamenta o acolhimento de
adolescentes em Comunidades Terapêuticas;
Parecer CFM nº 9/2015, de 26 de fevereiro de 2015, que dá parecer de que as Comunidades
Terapêuticas, conforme definição da RDC Anvisa nº 29/11, não são consideradas ambiente
médico.

O conjunto dessas disposições legais e normativas deve ser a base das ações desenvolvidas no
cuidado aos usuários de substâncias psicoativas no âmbito das Comunidades Terapêuticas.
f. COMUNIDADES TERAPÊUTICAS NA RAPS
Como citado no item anterior, as Comunidades Terapêuticas foram inseridas na Rede de Atenção
Psicossocial – RAPS pela Portaria n° 3.088/GM/MS/2011.

Este documento foi assinado digitalmente por Egon Schlüter e Rolf Hartmann.
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xvi.

Posteriormente, visando ao financiamento das Comunidades Terapêuticas no âmbito do Ministério
da Saúde, foi editada a Portaria nº 131/GM/MS, de 26 de janeiro de 2012, nitidamente aquelas de âmbito
ambulatorial, clínico-hospitalar, distintamente daquelas reguladas pela RDC nº 29/2011 da ANVISA e pela
Resolução nº 1/2015 do CONAD, disciplinadas pela Lei nº 13.840/2019 com a inserção do Art. 26-A na Lei
nº11.343/2006, de natureza extra-hospitalar, que tem amparo e consonância com outras disposições legais
e normativas, inclusive na esfera judicial.
No âmbito do Ministério da Saúde, é absolutamente necessário considerar a Nota Técnica Nº
11/2019-CGMAD/DAPES/SAS/MS de 04/02/2019, da Coordenação-Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras
Drogas, do Departamento de Ações Programáticas Estratégica, da Secretaria de Atenção à Saúde, do
Ministério da Saúde que expressa que as Comunidades Terapêuticas são integrantes da RAPS:
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“A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) passa a ser formada pelos seguintes pontos de atenção (Serviços):
CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), em suas diferentes modalidades
Serviço Residencial Terapêutico (SRT)
Unidade de Acolhimento (adulto e infanto-juvenil)
Enfermarias Especializadas em Hospital Geral
Hospital Psiquiátrico
Hospital-Dia
Atenção Básica
Urgência e Emergência
Comunidades Terapêuticas
Ambulatório Multiprofissional de Saúde Mental - Unidades Ambulatorias(sic) Especializadas” (grifo nosso)
“Todos os Serviços, que compõem a RAPS, são igualmente importantes e devem ser incentivados,
ampliados e fortalecidos. O Ministério da Saúde não considera mais Serviços como sendo substitutos de
outros, não fomentando mais fechamento de unidades de qualquer natureza. A
Rede deve ser harmônica e complementar. Assim, não há mais porque se falar em “rede substitutiva”, já
que nenhum Serviço substitui outro. O país necessita de mais e diversificados tipos de Serviços para a
oferta de tratamento adequado aos pacientes e seus familiares.”
Este documento foi assinado digitalmente por Egon Schlüter e Rolf Hartmann.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código EB86-6771-0C18-D708.

A Nota Técnica Nº 11/2019-CGMAD/DAPES/SAS/MS de 04/02/2019 define que para fins de
contratualização com o poder público as Comunidades Terapêuticas devem obedecer a Resolução CONAD
01/2015:
“Sobre as Comunidades Terapêuticas, de apoio à recuperação de usuários de drogas, foi criado um grupo de
trabalho interministerial, com membros dos Ministérios da Saúde, Justiça, Trabalho e Desenvolvimento Social, para
estabelecer critérios para o funcionamento, expansão e financiamento desses serviços (Portaria Interministerial n.º 2,
de 21 de dezembro de 2017). O objetivo é garantir o acompanhamento do poder público, promovendo a oferta de
cuidado de qualidade aos pacientes com dependência química acolhidos nessas entidades. Vale lembrar que há
regramento federal sobre o funcionamento destas entidades, a resolução CONAD 01/2015 (disponível em
http://www.justica.gov.br/sua-protecao/politicas-sobredrogas/comunidadesterapeuticas/anexos/conad_01_2015.pdf). As entidades que contratualizam com o poder público
devem satisfazer esta normativa.”

g. REFERÊNCIAS ESTIGMATIZANTES E DEPRECIATIVAS DO MANUAL

São lamentáveis as referências feitas na página 8 do Manual, expondo as Comunidades Terapêuticas,
apenas na visão daqueles que pensam diferente, comparando as mesmas a “modelos manicomiais e uma
ameaça ao Estado laico” sem trazer também a grande aceitação da sociedade brasileira e o
reconhecimento legal, normativo e, inclusive, como instrumento público.
As Comunidades Terapêuticas, longe de qualquer “imaginário hodierno”, não são comparáveis aos
manicômios, pois trata-se de um modelo terapêutico de “caráter voluntário”, tanto para o acolhimento,
assim como para a permanência na Comunidade Terapêutica.

O próprio Conselho Federal de Medicina, no Parecer 9/2015, expressa que “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-familiarocupacional”.
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Dessa forma, é louvável a busca do CONED SP, conforme página 9, pelo “fortalecimento, a superação
de conflitos de natureza filosófica e ideológica e o aumento da complexidade, tanto da RAPS, quanto dos
vínculos pessoais e da recuperação do usuário-cidadão”, objetivo que também buscamos com a presente
Nota Técnica, visando, inclusive, que “conflitos de natureza filosófica e ideológica” ou apenas fruto “de
visão de mundo”, ou da “política sobre drogas” como expresso na página 11, mas sim, com base na lei e
nas regulamentações federais aplicáveis a este importante modelo terapêutico.
h. CONSTRUÇÃO DEMOCRÁTICA DO MANUAL

Este documento foi assinado digitalmente por Egon Schlüter e Rolf Hartmann.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código EB86-6771-0C18-D708.

Em que pese a variedade de participantes do grupo de trabalho que elaborou o Manual (páginas 10 e
11), por se tratar de um Manual que abrange todo um segmento, que apesar de ter as bases comuns, tem
na sua pluralidade de formas e de ofertas uma de suas grandes virtudes e motivos de êxito, dando ao
cidadão amplo acesso e opções, de acordo com sua autonomia de vontade e de acordo com o que melhor
se adequa à situação pessoal, suas crenças, suas opções, necessário teria sido, e continua sendo, que
outras federações de Comunidades Terapêuticas, tais como a Cruz Azul no Brasil, a FETEB, a FENACT, ou
entidades como a Fazenda da Esperança e, não por último, a CONFENACT – Confederação Nacional de
Comunidades Terapêuticas, venham e tivessem sido convidadas a ter participação ativa.
Se a premissa de que se deve dar voz aos trabalhadores do setor, aos segmentos representados e
deixar ser protagonistas aqueles que atuam no dia a dia e na linha de frente, salutar é e teria sido incluir as
entidades citadas, e não ter-se restringido a uma única federação, ainda que esta tenha a apreciação nossa
e do CONED SP.
Neste sentido, como pré-requisito, recomendamos que, além de se ater à regulamentação existente,
a Cruz Azul no Brasil, as demais federações e entidades já citadas e a CONFENACT sejam ouvidas e
consideradas na revisão do Manual que, a nosso ver, é absolutamente necessária.
2. HISTÓRICO DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

O histórico das Comunidades Terapêuticas no Brasil e no mundo trazido no Manual nas páginas 12 a
15 é incompleto e não correspondente totalmente à realidade histórica.

Não se pretende nesta Nota Técnica, tampouco é possível expor no Manual toda a história e o
desenvolvimento do modelo de Comunidade Terapêutica. No entanto, há fatos marcantes na história
ignoradas e lacunas na apresentação das páginas 12 a 15 que devem ser adicionadas ou mesmo, corrigidas.
Inicialmente, nas considerações iniciais da página 12, cabe mencionar a importância do trabalho de
Louis-Lucien Rochat, do qual resultou o nascimento do movimento Cruz Azul no mundo, talvez a entidade
não governamentais mais longeva e com maior capilaridade mundial.

Rochat, em 21 de setembro de 1877, na Suíça, realizou a reunião que dá início a um movimento de
temperança e de abstinência, iniciando com grupos de apoio mútuo e o convite a assumir o compromisso
de abstinência, além do encorajamento e fortalecimento a partir da espiritualidade cristã.
Esse movimento espalhou-se para mais de 40 países, hoje abrangendo uma ampla oferta de serviços
e cuidados na área do acolhimento, tratamento, prevenção, apoio e mútua ajuda, capacitação e atuação
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na formulação ou reformulação de políticas públicas do álcool e outras drogas, inclusive com assento na
Organização Mundial de Saúde.
No Brasil, o desenvolvimento das Comunidades Terapêuticas deu-se em diversos momentos, entre
outros, como abaixo pode ser visto:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Movimento Jovens Livres – Missionária Ana Maria Brasil – Goiânia/GO, 1968.
CT S 8 – Pastor Geremias Fontes – Niterói/RJ, 22 de setembro de 1971.
Esquadrão da Vida de Bauru – Edmundo Muniz Chaves – Bauru/SP, 26 de junho de 1972.
Desafio Jovem Peniel – Pastor Reuel Feitosa – Belo Horizonte/MG – 1972.
Desafio Jovem de Brasília – Pastor Galdino Moreira Filho – Brasília/DF, 30 de setembro de 1.972.
MOLIVE – Pastor Nilton Tuller – Maringá/PR, 1975
Desafio Jovem de Rio Claro – Sra. Vera Lúcia Silva – 1975
PINEL – Porto Alegre/RS – Hospital psiquiátrico que em 1975 passou a atender separadamente
dependentes de substâncias psicoativas das pessoas com transtornos mentais.
CRENVI, fundada em 03 de outubro de 1977 em Curitiba, pelo Pr. Lori Massolin e sua esposa
Marlene Franco Massolin.
APOT - Fazenda do Senhor Jesus – Padre Haroldo J. Rahm – Campinas/SP, 28 de maio de 1.978.
Centro de Tratamento Bezerra de Menezes – Fundado em 1968 como Hospital Psiquiátrico, em
1979 passou a atender separadamente dependentes de substâncias psicoativas das pessoas com
transtornos mentais.
Fazenda da Esperança, Guaratinguetá, Frei Hans Stapel, junho de 1983.
CT Cruz Azul no Brasil – Panambi/RS, Kurt Reinke, agosto de 1983.
CERENE – CT Cruz Azul – Blumenau/SC, maio de 1989;
DESAFIO JOVEM DE TRÊS COROAS/RS, maio de 1989;
FAZENDA DA PAZ – Teresina/PI, Célio Luiz Barbosa, junho de 1994.
Das federações de Comunidades Terapêuticas há de se mencionar, entre outros:
1977, Desafio Jovem do Brasil;
1990, Febract – Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas;
1995, Cruz Azul no Brasil;
2001, Fennoct, atualmente Fenact – Federação Nacional de Comunidades Terapêuticas
2012, Confenact, Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas.

Este documento foi assinado digitalmente por Egon Schlüter e Rolf Hartmann.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código EB86-6771-0C18-D708.

•
•
•
•
•
•
•
•

Segundo o Relatório Técnico nº 21, 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”.
Ainda segundo o mesmo Relatório, “conforme os dados do survey, haveria cerca de 83.600 (oitenta
e ter mil e seiscentas) vagas para tratamento”.
A partir do consenso e definição entre as federações de Comunidades Terapêuticas, inicialmente
CRUZ AZUL NO BRASIL, FEBRACT, FETEB, FENNOCT, integrada atualmente ainda com FAZENDA DA
ESPERANÇA (cofundadora) e da COMPACTA, além da FNCTC, que foi integrante até 2020 (não tem mais a
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3. ELEMENTOS ESSENCIAS DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS
De fato, as Comunidades Terapêuticas “o primeiro dispositivo humanizador da Reforma
Psiquiátrica” conforme expresso na página 20 do Manual, e continuam sendo.

Este documento foi assinado digitalmente por Egon Schlüter e Rolf Hartmann.
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atividade de federação de CT’s em seus objetivos, que integram a Confederação Nacional de
Comunidades Terapêuticas (CONFENACT), de acordo com a CARTA DO PIAUÍ, de 2011, os elementos
essenciais que caracterizam o modelo de Comunidade Terapêutica são os seguintes:
I. adesão e permanência voluntárias, formalizadas por escrito, entendidas como uma etapa
transitória para a reinserção sócio familiar e econômica do acolhido;
II.
ambiente residencial, de caráter transitório, propício à formação de vínculos, com a
convivência entre os pares;
III.
programa de acolhimento, que também deverá conter as normas e rotinas da entidade;
IV.
oferta das atividades terapêuticas, tais como:
a) recreativas
b) de promoção do autocuidado e da sociabilidade;
c) de desenvolvimento da espiritualidade;
d) de capacitação, de promoção da aprendizagem, de formação e atividades práticas
inclusivas.
V.
promoção do desenvolvimento pessoal, focado no acolhimento de pessoas em situação de
vulnerabilidade com problemas associados ao uso ou dependência do álcool e outras drogas;
VI.
somente acolher pessoas mediante avaliação diagnóstica prévia, emitida pela rede de
saúde ou por profissional habilitado, que as considere aptas para o acolhimento;
VII.
informar, de modo claro, os critérios de admissão, permanência, saída e readmissão, bem
como o programa de acolhimento da entidade, que devem receber a anuência prévia, por escrito, do
acolhido;
VIII.
comunicar o acolhimento, sua interrupção ou encerramento à rede de saúde e aos
equipamentos de proteção social do território do acolhido;
IX.
garantir a participação da família ou de pessoa indicada pelo acolhido no processo de
acolhimento, bem como nas ações de preparação para a reinserção social;
X.
Plano de Atendimento Singular – PAS, a ser elaborado no prazo de até 30 (trinta) dias,
devendo ser atualizado e podendo ser revisado a qualquer tempo.

Para a análise e sua compatibilização dos elementos essenciais das Comunidades Terapêuticas “com
a política nacional sobre drogas”, atribuição do CONED SP conforme inciso I do Art.2º do Decreto nº
25.367 (página 67 do Manual), necessário e fundamental é considerar as disposições da Lei nº
11.343/2006 com a redação dada pela Lei nº13.840/2019, especialmente os artigos 23-A, 23-B e 26-A, as
disposições da Resolução nº 1/2015 do CONAD, a Resolução ANVISA RDC 29/2011, o Parecer do CFM
/2015, a decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região - TRF3, no julgamento do Agravo de
Instrumento nº 0016133-39.2016.4.03.0000/SP, em 05 de setembro de 2019 e as disposições da Lei nº
10.216/2001, Lei da Saúde Mental.
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O Manual, apesar de citar a Lei nº 13.840/2019 e nas referências fazer menção à Resolução nº
1/2015 do CONAD, ignora, em parte, suas disposições e dá interpretação diversa à Lei nº 13.840/2019 no
que tange à conceituação de “hospitalar” e “extra-hospitalar”.
O texto das páginas 20 e 21 do Manual dão a entender de que o CONED SP não reconhece as
Comunidades Terapêuticas como equipamento extra-hospitalar.
A articulação com a rede, seja de Saúde, de Assistência Social, de outros equipamentos ou serviços
públicos ou privados, necessária e prevista na regulamentação das Comunidades Terapêuticas, não muda
o conceito de que este modelo é “comunitário” e “extra-hospitalar”, tal qual previsto tanto na Lei nº
10.216/2001.

Este documento foi assinado digitalmente por Egon Schlüter e Rolf Hartmann.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código EB86-6771-0C18-D708.

A referência do Manual a “limitação de 9 meses de acolhimento” com base na Artigo 9º, inciso II, da
Portaria nº 3.088/2011, do Ministério da Saúde, ignora que referido dispositivo se refere às “necessidades
clínicas estáveis decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas”, nitidamente de saúde, próprias de
ambientes clínico-hospitalares a que se refere o Art.23-A, da Lei nº 11.343/2006 com a redação dada pela
Lei nº 13.840/2019, distinto do disposto no Art.26-A da mesma lei, de caráter não hospitalar, como são as
Comunidades Terapêuticas. Às Comunidades Terapêuticas, conforme § 1º do Art.26-A da lei 11.343/2006,
se prevê expressamente: “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.”
O Manual ignora completamente que o prazo de acolhimento em Comunidades Terapêuticas é de
12 (doze) meses, tal qual fixado no § 1º do Art.6º da Resolução nº 1/2015 do CONAD. Há de se observar
que a Resolução nº 1/2015 do CONAD é posterior à Portaria nº 3.088/2011 e que, conforme a Nota
Técnica Nº 11/2019-CGMAD/DAPES/SAS/MS de 04/02/2019, esta expressa que o regramento aplicável às
Comunidades Terapêuticas é aquela prevista na Resolução nº 1/2015 do CONAD, inclusive para fins de
financiamento com recursos públicos:
“Vale lembrar que há regramento federal sobre o funcionamento destas entidades, a resolução CONAD 01/2015
(disponível em http://www.justica.gov.br/sua-protecao/politicas-sobredrogas/comunidadesterapeuticas/anexos/conad_01_2015.pdf). As entidades que contratualizam com o poder público
devem satisfazer esta normativa.”

Há de se reconhecer que o regramento das Comunidades Terapêuticas deu-se pela Resolução
nº1/2015, do CONAD, fruto de longa discussão entre as diversas políticas públicas, inclusive de saúde, e
com a sociedade civil, normatização essa compatível com as disposições da Lei nº 13.840/2019 que, no
âmbito legislativo, estabeleceu as características essenciais das Comunidades Terapêuticas.

Ainda que, por razões de “diferenças de visão de mundo e, principalmente, da política sobre drogas”
conforme citado na página 11 do Manual se admitisse uma interpretação diferente, conforme já exposto
nas Questões Preliminares desta Nota Técnica, não cabe uma “interpretação” diferente daquela disposta
em disposições legais e normativas de caráter geral, federais, de hierarquia superior, tampouco pelos
limites fixados pelo próprio inciso I do Art.2º do Decreto nº 25.367 (página 67 do Manual).
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Se ainda assim permanecesse a dúvida, cabe o acolhimento do disposto na decisão do Tribunal
Regional Federal da 3ª Região - TRF3, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 001613339.2016.4.03.0000/SP, em 05 de setembro de 2019 que, por unanimidade, em 05 de setembro de 2019
referendou a Resolução 1/2015 do CONAD e a Resolução 29/2011 da ANVISA, declarando sua
consonância com a Lei nº 13,840/2019, com o Decreto nº 9.761/2019, com a Lei nº 10.216/2001.
Feitas essas considerações, cabe elencar as características e elementos essenciais das Comunidades
Terapêuticas em conformidade com a Lei nº 13.840/2019, a Resolução nº 1/2015 do CONAD, a Resolução
ANVISA nº 29/2011, inclusive da sua compatibilidade com a Lei nº 10.216/2001.
a. DAS CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS
A base legal que estabelece e reconhece as características essenciais das Comunidades Terapêuticas
é a Lei nº 13.840/2019, que inseriu o Art.26-A na Lei nº 11.343/2006, com a seguinte redação:

Este documento foi assinado digitalmente por Egon Schlüter e Rolf Hartmann.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código EB86-6771-0C18-D708.

“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.”

As características fixadas no Art.26-A acima citado, são refletidas também na Resolução 1/2015, do CONAD, a
saber:

“Art. 2º 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, que apresentam as seguintes características:
I - adesão e permanência voluntárias, formalizadas por escrito, entendidas como uma etapa transitória
para a reinserção sóciofamiliar e econômica do acolhido;
II - ambiente residencial, de caráter transitório, propício à formação de vínculos,
com a convivência entre os pares;
III - programa de acolhimento;
IV - oferta de atividades previstas no programa de acolhimento da entidade,
conforme previsão contida no art. 12; e
V – promoção do desenvolvimento pessoal, focado no acolhimento de pessoas em situação de
vulnerabilidade com problemas associados ao abuso ou dependência de substância psicoativa.”

A Resolução 29/2011, da ANVISA também traz algumas das características do Art.26-A, já citado:
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“Art. 1º Ficam aprovados 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 (SPA), em regime de residência.
Parágrafo único. O principal instrumento terapêutico a ser utilizado para o tratamento das pessoas com
transtornos decorrentes de uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas deverá ser a convivência
entre os pares, nos termos desta Resolução.” (grifos nossos)

Além dessas características, em consonância com o art.26-A, da Lei 11.343/2006, a Resolução 29/2011 da
ANVISA cita ainda, nos incisos III e IV do art.19:
“Art.19 [...]
“III - a permanência voluntária;
“IV - a 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;”. (grifos nossos)

A Nota Técnica 55/2013, da ANVISA, versando sobre a Resolução 29/2011 da ANVISA, expressa:

b. DAS CARACTERÍSTICAS EXTRA-HOSPITALARES DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

Este documento foi assinado digitalmente por Egon Schlüter e Rolf Hartmann.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código EB86-6771-0C18-D708.

“Diante das lacunas assistenciais do SUS, alguns setores da sociedade civil formados por ações sociais, abrigos e
instituições filantrópicas, começaram a oferecer apoio ao dependente químico e familiares, destacando-se as
Comunidades Terapêuticas como instituições não governamentais, que utilizam como principal instrumento
terapêutico a convivência entre os residentes (Costa, s/d). Destaca-se que essas instituições surgiram no
cenário brasileiro, ao longo dos últimos quarenta anos, antes de existir política pública de atenção à
dependência química no País. (grifo nosso)

Apesar de a característica de natureza extra-hospitalar das Comunidades Terapêuticas já estar
presente na regulamentação que a Resolução nº 1/2015 do CONAD e na Resolução ANVISA RDC nº
29/2011, a Lei nº 13.840/2019, como já exposto anteriormente, distinguiu claramente os serviços
ambulatoriais, clínico-hospitalares e os extra-hospitalares, nestas últimas as Comunidades Terapêuticas,
na forma do Art.26-A, já citado anteriormente.
Os cuidados e atenção a dependentes do álcool e outras drogas estabelecidos na Lei 13.840/2019
(que altera a da Lei 11.343/2006) são:
I.
II.

III.

TRATAMENTO AMBULATORIAL – Art.23-A da Lei 11.343/2006;
INTERNAÇÃO – Art.23-A da Lei 11.343/2006:
a. Voluntária
b. Involuntária;
ACOLHIMENTO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA ACOLHEDORA – Art.26-A da Lei
11.343/2006.

Ao vedar expressamente às Comunidades Terapêuticas a “internação” “voluntária” ou
“involuntária” (Art.23-A), o tratamento “ambulatorial” e a vedação do acolhimento de “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”, reforça-se
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c. NORMAS E ROTINAS DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA

Este documento foi assinado digitalmente por Egon Schlüter e Rolf Hartmann.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código EB86-6771-0C18-D708.

claramente as distinções feitas pela Lei nº 10.216/2001, de internações, conforme seu Art.4º, e as
características “comunitárias” (Art.2º, inciso IX) e “extra-hospitalares” (Art.4º).

O Manual expressa na página 22: “A CT, em sua essência, deve garantir a participação do
usuário na construção das normas e da rotina, tendo momentos específicos para isto, como Assembleias,
por exemplo.”
Ainda que seja prática das Comunidades Terapêuticas ter Assembleias ou outras formas de
reuniões de grupos onde são discutidas questões coletivas, de relacionamento, a determinação das
“normas e rotinas” é obrigação da Comunidade Terapêutica, inclusive com a obrigação de estas serem
apresentadas ao candidato ao acolhimento.

Esta obrigação é prevista tanto na Lei nº 13.840/2019, assim como na Resolução nº 1/2015, bem
como na Resolução ANVISA nº 29/2011.
A Lei nº 13.840/2019, na redação do Art.26-A, inserido na Lei nº 11.343/2006, estabelece:
“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;”.
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Como a Comunidade Terapêutica precisa oferecer “projetos terapêuticos” e o acolhido precisa
“aderir, por escrito” à proposta da CT, necessário haver uma proposta em que as normas e as rotinas
estejam predefinidas, e sim, adaptando-se o programa, pelo PIA – Programa Individual de Atendimento a
cada um individualmente.
Assim como outros estabelecimentos, há necessidade de rotinas e normas prefixadas, pois há
acolhidos entrando, outros saindo. As normas e rotinas precisam colaborar para todo o projeto
terapêutico, assim como que as atividades a que se refere o inciso III do Art.26-A. Disso também
depende o bom andamento da casa e do programa terapêutico.
A Resolução nº1/2015 do CONAD expressa que a Comunidade Terapêutica precisa enviar o seu
programa terapêutico a diversos órgãos, o que pressupõe que também rotinas e normas estejam
contempladas.

Este documento foi assinado digitalmente por Egon Schlüter e Rolf Hartmann.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código EB86-6771-0C18-D708.

“Art. 5º As entidades deverão comunicar o início e o encerramento de suas atividades, bem como o seu programa
de acolhimento, para os seguintes órgãos:
I.
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas Senad;
II.
Órgãos gestores de políticas sobre drogas estadual e municipal, se houver;
III.
Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas;
IV.
Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, se houver;
V.
Secretaria e Conselho Estadual de Saúde;
VI.
Secretaria e Conselho Municipal de Saúde;
VII.
Secretaria e Conselho Estadual de Assistência Social; e
VIII.
Secretaria e Conselho Municipal de Assistência Social.
Parágrafo único. A entidade deverá atuar de forma integrada, desde o início de seu funcionamento, à rede de
serviços, situada em seu território, de atenção, cuidado, tratamento, proteção, promoção, reinserção social,
educação e trabalho, além dos demais órgãos que atuam direta ou indiretamente com tais políticas sociais.”

O inciso I do Art.6º da Resolução nº 1/2015 do CONAD é expresso especificando que é obrigação
da Comunidade Terapêutica fixar as normas e rotinas:

“Art. 6º São obrigações das entidades que promovem o acolhimento de pessoas com problemas associados
ao abuso ou dependência de substância psicoativa, caracterizadas como comunidades terapêuticas, dentre outras:
I - possuir e cumprir seu programa de acolhimento, que também deverá conter as normas e rotinas
da entidade;”.

A Resolução ANVISA RDC nº 29/2011 estabelece:

“Art. 19. No processo de admissão do residente, as instituições devem garantir:
[...]
II - 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;”.

Como demonstram tanto a Lei nº 13.840/2019, a Resolução nº 1/2015 e a Resolução ANVISA
RDC nº 29/2011, é obrigação da Comunidade Terapêutica estabelecer a rotina e as normas. Isso ainda
mais é necessário para que o acolhido, previamente, possa avaliar se deseja ou não declarar a sua
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concordância, por escrito. Trata-se de direito fundamental de respeito ao acolhido, pois a adesão e
permanência são voluntárias e precisam ser conscientes.
Ainda que as Assembleias e outras formas e denominações de reuniões são fundamentais no dia
a dia da Comunidade Terapêutica para o bom andamento da casa, com efetiva participação dos acolhidos,
até para atender ao princípio fundamental de “convivência entre os pares”, pelo que o diálogo entre e
com os acolhidos é fundamental.
d. DA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E DO DESENVOLVIMENTO DA
ESPIRITUALIDADE

“Art. 26-A. O acolhimento do usuário ou dependente de drogas na comunidade terapêutica acolhedora
caracteriza-se por:
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;”. (grifo nosso)

Da mesma forma a Resolução 1/2015 do CONAD prevê a “promoção do desenvolvimento
pessoal” no inciso V do Art.2º:
“Art. 2º 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, que apresentam as seguintes características:
V – promoção do desenvolvimento pessoal, focado no acolhimento de pessoas em situação de
vulnerabilidade com problemas associados ao abuso ou dependência de substância psicoativa.”

O Art.12 da Resolução 1/2015 do CONAD prevê:
„Art. 12. O programa de acolhimento da entidade poderá incluir a realização, dentre outras, das seguintes
atividades terapêuticas:
[...]
II de desenvolvimento da espiritualidade;”.

A Resolução 1/2015 do CONAD detalha como deve ser desenvolvida a atividade de
desenvolvimento da espiritualidade:

Este documento foi assinado digitalmente por Egon Schlüter e Rolf Hartmann.
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O inciso III, do Art.26-A, da Lei 11.343/2006 prevê como característica a “promoção do
desenvolvimento pessoal”:

„Art. 14. Atividades de desenvolvimento da espiritualidade são aquelas que buscam o autoconhecimento e o
desenvolvimento interior, a partir da visão holística do ser humano, podendo ser parte do método de
recuperação, objetivando o fortalecimento de valores fundamentais para a vida social e pessoal, assegurado o
disposto nos incisos VI e VII do art. 5º da Constituição.” (grifos nossos)

Vale lembrar que a comunidade terapêutica, conforme Art.6º da Resolução 1/2015 do CONAD,
deve ter a anuência prévia, por escrito, do acolhido:

“Art. 6º São obrigações das entidades que promovem o acolhimento de pessoas com problemas associados ao
abuso ou dependência de substância psicoativa, caracterizadas como comunidades terapêuticas, dentre outras:
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I – possuir e cumprir seu programa de acolhimento, que também deverá conter as normas e rotinas da
entidade;
[...]
IV - informar, de modo claro, os critérios de admissão, permanência e saída, bem como o programa de
acolhimento da entidade, que devem receber a anuência prévia, por escrito, do acolhido;”.

Os incisos VI e VII do Art.5º da Constituição Federal tem a seguinte redação:

A visão holística do ser humano faz parte dos conceitos de saúde da Organização Mundial de
Saúde (OMS) que em sua Constituição prevê que “a saúde é um estado de completo bem-estar físico,
mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade”.

Este documento foi assinado digitalmente por Egon Schlüter e Rolf Hartmann.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código EB86-6771-0C18-D708.

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de
internação coletiva;”.

A visão holística do ser humano também está entre os Pressupostos da Políticas Nacional sobre
Drogas aprovada pelo Decreto 9.761/2016, em seu Anexo, item 2.7:

“2.7. Garantir o direito à assistência intersetorial, interdisciplinar e transversal, a partir da visão holística do ser
humano, com tratamento, acolhimento, acompanhamento e outros serviços, às pessoas com problemas
decorrentes do uso, do uso indevido ou da dependência do álcool e de outras drogas.”

A espiritualidade também é reconhecida como fator de proteção pela Política Nacional de Saúde,
Decreto 9.761/2016
“2.15. Reconhecer o vínculo familiar, a espiritualidade, os esportes, entre outros, como fatores de proteção ao
uso, ao uso indevido e à dependência do tabaco, do álcool e de outras drogas, observada a laicidade do Estado.

“4.1.3. As ações preventivas devem ser pautadas em princípios éticos e de pluralidade cultural, orientadas para a
promoção de valores voltados à saúde física, mental e social, individual e coletiva, ao bem-estar, à integração
socioeconômica, à formação e fortalecimento de vínculos familiares, sociais e interpessoais, à promoção de
habilidades sociais e para a vida, da espiritualidade, à valorização das relações familiares e à promoção dos
fatores de proteção ao uso do tabaco e seus derivados, do álcool e de outras drogas, considerados os diferentes
modelos, em uma visão holística do ser humano, com vistas à promoção e à manutenção da abstinência.
“4.1.4. As ações preventivas devem ser planejadas e direcionadas ao desenvolvimento humano, ao incentivo da
educação para a vida saudável e à qualidade de vida, ao fortalecimento dos mecanismos de proteção do
indivíduo, ao acesso aos bens culturais, à prática de esportes, ao lazer, ao desenvolvimento da espiritualidade, à
promoção e manutenção da abstinência, ao acesso ao conhecimento sobre drogas com embasamento científico,
considerada a participação da família, da escola e da sociedade na multiplicação das ações.
“4.2.5. Promover e apoiar ações que promovam o vínculo familiar, o desenvolvimento da espiritualidade e a
prática de esportes, entre outras, como fatores de proteção ao uso de tabaco e seus derivados, de álcool e de
outras drogas.”
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Dessa forma, garante-se respeito duplo, tanto do acolhido, assim como da livre oferta da
espiritualidade pela Comunidade Terapêutica, vedado o proselitismo religioso.

Este documento foi assinado digitalmente por Egon Schlüter e Rolf Hartmann.
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A espiritualidade encontra amparo em estudos e pesquisas científicas como forte fator de
proteção, seja na prevenção ao uso e dependência, assim como na prevenção à recaída.
Como consta no Art.14 da Resolução nº 1/2015 do CONAD, que a espiritualidade pode “ser parte
do método de recuperação”, necessário é que haja clareza no programa do programa terapêutico e que
haja ciência do acolhido, por escrito, no momento do acolhimento.
Dessa forma, ainda que possa ser facultado às Comunidades Terapêuticas oferecerem programas
alternativos aos seus momentos de espiritualidade, como previsto na página 23 do Manual, não se pode
obrigar à Comunidade Terapêutica oferecer esta alternativa, caso ele faça parte do programa terapêutico,
esteja claro e tenha anuência, por escrito, do acolhido.
Trata-se de garantir o direito do acolhido de declarar ou não sua anuência ao programa
terapêutico, de aderir ao programa terapêutico daquela comunidade terapêutica ou não e, uma vez
aderindo, respeito a autonomia de vontade do mesmo em declarar a sua anuência.
Esses preceitos também estão claramente abrangidos na decisão, por unanimidade, proferido no
julgamento do Agravo de Instrumento nº 0016133-39.2016.4.03.0000/SP, em 05 de setembro de
2019Tribunal Regional Federal da 3ª Região - TRF3:

A participação do acolhido, fora do ambiente da Comunidade Terapêutica, em atividades
religiosas de seu credo como expressa o Manual na página 23 deve ser garantido ao acolhido, desde que
isso não implique em quebra da rotina, das normas, do programa terapêutico e do PIA, no que diz respeito
às saídas nelas previstos. As saídas a que se refere aqui, são aquelas previstas no Programa Terapêutico e
construídas no PIA com cada acolhido.
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Considerando que o desenvolvimento da espiritualidade encontra respaldo legal nacional e
científico, fazer parte do método de recuperação (Art.14 da Resolução 1/2015 do CONAD) e, ao mesmo
tempo, as garantias dos incisos VI e VII do Art.5º da Constituição Federal, e considerando ainda que a
adesão e permanência em comunidade terapêutica acolhedora é de caráter voluntário, deve a comunidade
terapêutica, na forma do inciso IV, do Art.6º da Resolução 1/2015 do CONAD, ter expressa sua forma de
desenvolver essas atividades e ter a anuência, prévia, por escrito, do acolhido, também quanto a esse
aspecto.

e.

DA PROMOÇÃO DA ABSTINÊNCIA

A promoção da abstinência está entre as características fundamentais das Comunidades
Terapêuticas, também assim fixado no inciso I do Art. 26-A, da Lei nº 11.343/2006, com a redação dada
pela Lei nº 13.840/2019:

I - oferta de projetos terapêuticos ao usuário ou dependente de drogas que visam à abstinência;” (grifo
nosso)

Este documento foi assinado digitalmente por Egon Schlüter e Rolf Hartmann.
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“Art. 26-A. O acolhimento do usuário ou dependente de drogas na comunidade terapêutica acolhedora
caracteriza-se por:

Da mesma forma, a Política Nacional sobre Drogas aprovada pelo Decreto nº 9.761/2019, coloca
a promoção da abstinência entre os objetivos e, especialmente, no que diz respeito ao tratamento e
acolhimento:

“3.18. 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.” (grifo nosso)

“5.2.2. Definir normas mínimas que regulem o funcionamento de instituições dedicadas ao tratamento, ao
acolhimento, à recuperação e à reinserção social, em quaisquer modelos ou formas de atuação, monitorar e
fiscalizar o cumprimento dessas normas, respeitado o âmbito de atuação de cada instituição, a partir de uma visão
holística do ser humano, observadas a intersetorialidade e a transversalidade das ações.
“5.2.2.1. Nesse processo, será considerada a multifatorialidade das causas do uso, do uso indevido e da
dependência das drogas lícitas e ilícitas e com vistas à promoção e à manutenção da abstinência.” (grifo nosso)

Como se depara no item 5.2.2.1, além da multifatorialidade das causas do uso, do uso indevido e
da dependência de drogas lícitas e ilícitas, o Decreto 9.761/2019 estabelece que os serviços mencionados
no item 5.2.2. visem “à promoção e à manutenção da abstinência”, numa mudança importante da Política
Nacional sobre Drogas, visto que, apesar de não se abandonar os demais serviços, inclusive a redução de
riscos e danos à pessoa usuária e dependente do álcool e outras drogas, agora visa a promoção e
manutenção da abstinência.
A mesma ênfase é dada no item 5.1.2, do Anexo do Decreto 9.761/2019:
“5.1.2. 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, e promoverão o aperfeiçoamento do adequado cuidado das pessoas com uso
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abusivo e dependência de drogas lícitas e ilícitas, em uma visão holística do ser humano, com vistas à
promoção e à manutenção da abstinência.” (grifos nossos)

Como se verá adiante, a promoção da abstinência é uma das características essenciais das
comunidades terapêuticas. Tal objetivo, porém, não se restringe apenas às comunidades terapêuticas, mas
a todos os serviços, ações, atividades relativas à prevenção, cuidados e atenção a usuários e dependentes
do álcool e outras drogas, conforme já citado acima, no item 5.1.2, do Anexo do Decreto 9.761/2019.
A promoção da estratégia de busca da abstinência de drogas lícitas e ilícitas, permeia o Decreto
9.761/2019, inclusive no item 4.1.3., entre outros dispositivos do mesmo Anexo, relativo à Prevenção, do
Anexo:

A expressão na página 25 do Manual de “O foco do processo como um todo deve ser a
reapropriação da identidade do sujeito, e não o conceito minimizador da abstinência como solução do
problema” denota preconceito à importância da promoção da abstinência e das disposições
regulamentares e legais de hierarquia superior, de nível federal, inclusive um desrespeito à opção, à
voluntariedade do acolhido de buscar a abstinência, ferindo sua autonomia e protagonismo.
f. PROJETO TERAPÊUTICO
O Art.26-B da Lei 11.343/2006 prevê:

Este documento foi assinado digitalmente por Egon Schlüter e Rolf Hartmann.
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“4.1.3. As ações preventivas devem ser pautadas em princípios éticos e de pluralidade cultural, orientadas para a
promoção de valores voltados à saúde física, mental e social, individual e coletiva, ao bem-estar, à integração
socioeconômica, à formação e fortalecimento de vínculos familiares, sociais e interpessoais, à promoção de
habilidades sociais e para a vida, da espiritualidade, à valorização das relações familiares e à promoção dos fatores
de proteção ao uso do tabaco e seus derivados, do álcool e de outras drogas, considerados os diferentes modelos,
em uma visão holística do ser humano, com vistas à promoção e à manutenção da abstinência.” (grifos nossos)

“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;”.

Dentre as informações mínimas necessárias no PIA, o inciso VI do § 4º do Art.23-B, da Lei
11.343/2006 prevê a “designação do projeto terapêutico mais adequado para o cumprimento do previsto
no plano”.

A Resolução 1/2015 do CONAD faz referência ao Programa de Acolhimento e o disciplina de forma
bem detalhada, da seguinte forma:
“Art. 2º 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, que apresentam as seguintes características:
III – programa de acolhimento;
IV – oferta de atividades previstas no programa de acolhimento da entidade,
conforme previsão contida no art. 12;
“Art. 5º As entidades deverão comunicar o início e o encerramento de suas atividades, bem como o seu
programa de acolhimento, para os seguintes órgãos:
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I – Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas Senad;
II – Órgãos gestores de políticas sobre drogas estadual e municipal, se houver;
III – Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas;
IV – Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, se houver;
V – Secretaria e Conselho Estadual de Saúde;
VI – Secretaria e Conselho Municipal de Saúde;
VII – Secretaria e Conselho Estadual de Assistência Social; e
VIII – Secretaria e Conselho Municipal de Assistência Social.

“Art. 8º São direitos da pessoa acolhida:
VI – participar da elaboração do PAS, em conjunto com a família ou pessoa indicada pelo acolhido, e em
consonância com o programa de acolhimento da entidade.
“Art. 9º Para garantir a harmonia e a convivência na entidade, o acolhido e todas
as pessoas envolvidas deverão observar:
I – o respeito interpessoal;
II – as normas e rotinas da entidade previstas no programa de acolhimento; e
IV – a realização das atividades contidas no programa de acolhimento da entidade consentidas
expressamente pelo acolhido no PAS.
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“Art. 6º São obrigações das entidades que promovem o acolhimento de pessoas
com problemas associados ao abuso ou dependência de substância psicoativa, caracterizadas como
comunidades terapêuticas, dentre outras:
I – possuir e cumprir seu programa de acolhimento, que também deverá conter as normas e rotinas da
entidade;
II - [...]
III – elaborar Plano de Atendimento Singular PAS, em consonância com o
programa de acolhimento da entidade;
IV - informar, de modo claro, os critérios de admissão, permanência e saída, bem como o programa de
acolhimento da entidade, que devem receber a anuência prévia, por escrito, do acolhido;
[...]
XXIV – manter equipe multidisciplinar com formação condizente com as
atividades oferecidas no Programa de Acolhimento e para o pleno funcionamento da entidade, sob
responsabilidade de um profissional de nível superior legalmente habilitado, bem como substituto com a
mesma qualificação;

“Art. 11 [...]
“§ 3º Os critérios de admissão, permanência e saída, o programa de acolhimento
da entidade e o PAS devem receber a anuência prévia, por escrito, do acolhido e, quando houver, de seu familiar
ou pessoa por ele indicada.
“Art. 12. O programa de acolhimento da entidade poderá incluir a realização,
dentre outras, das seguintes atividades terapêuticas:
I - recreativas;
II – de desenvolvimento da espiritualidade;
III – de promoção do autocuidado e da sociabilidade; e
IV – de capacitação, de promoção da aprendizagem, de formação e atividades
práticas inclusivas.
“§ 1º O PAS deverá prever quais as atividades que serão realizadas pelo acolhido.
“§ 2º As atividades deverão ser realizadas pelo acolhido e, quando houver, pela sua família ou pessoa por ele
indicada, mediante acompanhamento da equipe da entidade.
“Art. 15. Atividades de promoção do autocuidado e da sociabilidade são aquelas
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que têm por objetivo, exclusivamente, a prática de atos da vida cotidiana, tais como:
V – participação na organização e realização de eventos e programas da entidade.
“Parágrafo único. As atividades previstas neste artigo não poderão ter caráter
punitivo e deverão ser supervisionadas por membros da equipe da entidade, a quem caberá motivar os
acolhidos, dando o caráter terapêutico a tais atividades.
“Art. 20. A reinserção social deverá constar no programa de acolhimento da
entidade e ser promovida em articulação com a rede local, incluídos programas de educação, capacitação
profissional e de geração de renda e trabalho, sem prejuízo das iniciativas da própria entidade.

A Resolução 29/2011 da ANVISA não faz referência direta a Projeto Terapêutico ou Programa
Terapêutico, mas, conforme os artigos 4º e 18, dispõe que a comunidade terapêutica deve possuir
“documento atualizado que descreva suas finalidades e atividades” e “suas normas e rotinas” e na forma
do Art.19, orientar claramente ao usuário e seu responsável sobre as “normas e rotinas”.

“Art. 18. As instituições devem explicitar em suas normas e rotinas o tempo máximo de permanência do
residente na instituição.”
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“Art. 4º As instituições devem possuir documento atualizado que descreva suas finalidades e
atividades administrativas, técnicas e assistenciais.”

“Art. 19. No processo de admissão do residente, as instituições devem garantir:
II - 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;”.

Independentemente do nome adotado, se “Projeto Terapêutico” (recomendável por ser a
designação prevista na norma hierárquica superior, a saber a Lei 13.840/2019) ou “Programa Terapêutico”
(previsto na Resolução 1/2015 do CONAD), os requisitos de das duas normas devem ser cumpridas
integralmente pelas comunidades terapêuticas.
Nesse sentido, não se trata de uma “indicação” como expressa o Manual na página 24, mas sim
de obrigação da Comunidade Terapêutica.
g. PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO (PIA)
O Manual na sua página 24 expressa:
“Por este motivo é indicado que toda CT possua duas estratégias de atendimento fundamentais, devendo
estar documentadas e embasadas cientificamente:
• Projeto Terapêutico (PT) → estratégia institucional
• Plano Atendimento Singular (PAS) → estratégia individual”.

Deve ser considerado que, tanto o Programa Terapêutico, assim como o Programa Individual de
Atendimento (PIA) não são apenas indicados, mas obrigatórios, seja pelas disposições já mencionadas
anteriormente:
a. Lei nº11.343/2006: Art.26-A, incisos I e V;
b. Resolução nº 1/2015 do CONAD: Art.2º, inciso III; Art.6º, inciso III;
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c. Resolução ANVISA nº 29/2011: Art.4º; Art.7º, § 1º; Art.18 e Art.19.
Há que se observar que a referência de Programa Individual de Atendimento (PIA) na Lei 13.840,
equivale ao Programa de Atendimento Singular (PAS) previsto na Resolução nº 1/2015 do CONAD, assim
como às Fichas Individuais, conforme consta na Resolução ANVISA nº 29/2011.
A elaboração do plano individual de atendimento é disciplinada pelo Art.23-B, da Lei 11.343/2006,
nos seguintes termos:

Este documento foi assinado digitalmente por Egon Schlüter e Rolf Hartmann.
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“Art. 23-B. O atendimento ao usuário ou dependente de drogas na rede de atenção à saúde dependerá de:
I - avaliação prévia por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial; e
II - elaboração de um Plano Individual de Atendimento - PIA.
“§ 1º A avaliação prévia da equipe técnica subsidiará a elaboração e execução do projeto terapêutico
individual a ser adotado, levantando no mínimo:
I - o tipo de droga e o padrão de seu uso; e
II - o risco à saúde física e mental do usuário ou dependente de drogas ou das pessoas com as quais convive.
“§ 2º (VETADO).
“§ 3º O 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.
“§ 4º O PIA será inicialmente elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do primeiro projeto
terapêutico que atender o usuário ou dependente de drogas e será atualizado ao longo das diversas fases do
atendimento.
“§ 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
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.” (grifos nossos)

Cabe observar que as normas infralegais já existentes à época da promulgação da Lei
13.840/2019, que dá a redação aos artigos 23-A, 23-B e 26-B da Lei 11.343/2009, também preveem a
elaboração de planos de atendimento aos acolhidos, ainda que referidos planos tenham nomes distintos,
guardam consonância entre si.
Nesse sentido, a Resolução 1/2015, do CONAD estabelece:

“Art. 6º São obrigações das entidades que promovem o acolhimento de pessoas com problemas associados ao
abuso ou dependência de substância psicoativa, caracterizadas como comunidades terapêuticas, dentre
outras:
III - elaborar Plano de Atendimento Singular PAS, em consonância com o programa de acolhimento
da entidade;
“Art. 11. O PAS é o instrumento que especifica e monitora as ações de
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acolhimento individual, devendo reunir todas as informações a respeito do acolhido, inclusive aquelas exigidas
pelos órgãos de controle e fiscalização, conforme modelo constante do Anexo desta Resolução.”

A Resolução 29/2011, da ANVISA, apesar de não prever a elaboração de um plano individual de
atendimento, à semelhante deste último, prevê a ficha individual de atendimento, contemplando:
“Art. 7º Cada residente das instituições abrangidas por esta Resolução deverá possuir ficha individual em que
se registre periodicamente o atendimento dispensado, bem como as eventuais intercorrências clínicas
observadas.”

Também prevê:
“Art. 16. A admissão será feita mediante prévia avaliação diagnóstica, cujos dados deverão constar na ficha
do residente.”

Este documento foi assinado digitalmente por Egon Schlüter e Rolf Hartmann.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código EB86-6771-0C18-D708.

Inicialmente convém ressaltar que as comunidades terapêuticas, por não acolherem pessoas com
“comprometimentos biológicos e psicológicos de natureza grave que mereçam atenção médico-hospitalar
contínua ou de emergência”, serem de natureza “extra-hospitalar”, tem equipe técnica diferenciada
daqueles estabelecimentos médico-hospitalares que internam pessoas com esses comprometimentos
citados.
Além da equipe técnica da comunidade terapêutica, a elaboração do PIA deverá “contemplar a
participação dos familiares ou responsáveis, os quais têm o dever de contribuir com o processo” (§ 3º, do
Art.23-B, da Lei 11.343/20).

No caso de crianças e adolescentes, a participação dos familiares ou responsáveis, além de
obrigatória, torna os mesmos passíveis de “responsabilização civil, administrativa e criminal, nos termos d
Le nº 8.069”, de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
A participação da família também está garantida no § 4º do Art.11 da Resolução 1/2015 do
CONAD:

“Art.11 [...]
“§ 4º O acolhido e seu familiar ou pessoa por ele indicada deverão participar na construção e no cumprimento
do PAS, sendo o protagonismo do acolhido, o respeito e o diálogo os princípios norteadores do acolhimento.”

Dentre as informações que deverão constar no PIA, há semelhanças entre aquelas exigidas pelo
Art.23-B, da Lei 11.343/2006 e aquelas previstas no PAS, da Resolução 1/2015 do CONAD ou nas fichas
individuais, da Resolução 29/2011, da ANVISA.
A Resolução 1/2015 prevê que o Plano de Atendimento Singular – PAS tenha as seguintes
informações:

“Art. 11. O PAS é o instrumento que especifica e monitora as ações de
acolhimento individual, devendo reunir todas as informações a respeito do acolhido, inclusive aquelas exigidas
pelos órgãos de controle e fiscalização, conforme modelo constante do Anexo desta Resolução.
“§ 1º O PAS deverá necessariamente conter as seguintes informações:
I – dados pessoais do acolhido;
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A ficha individual prevista na Resolução 29/2011, da ANVISA, semelhantemente ao disposto no
Art.23-B da Lei 11.343/2006 e ao Art.11 da Resolução 1/2015, do CONAD, estabelece em seu artigo
“Art. 7º Cada residente das instituições abrangidas por esta Resolução deverá possuir ficha
individual em que se registre periodicamente o atendimento dispensado, bem como as
eventuais intercorrências clínicas observadas.
“§1º. As fichas individuais que trata o caput deste artigo devem contemplar itens como:
I - horário do despertar;
II - atividade física e desportiva;
III - atividade lúdico-terapêutica variada;
IV - atendimento em grupo e individual;
V - atividade que promova o conhecimento sobre a dependência de substâncias psicoativas;
VI - atividade que promova o desenvolvimento interior;
VII - registro de atendimento médico, quando houver;
VIII - atendimento em grupo coordenado por membro da equipe;
IX - participação na rotina de limpeza, organização, cozinha, horta, e outros;
X - atividades de estudos para alfabetização e profissionalização;
XI - atendimento à família durante o período de tratamento.
XII - tempo previsto de permanência do residente na instituição; e
XIII - atividades visando à reinserção social do residente.
§2º. As informações constantes nas fichas individuais devem permanecer acessíveis ao residente e aos seus
responsáveis.”

Por se tratar de normativo de hierarquia superior, as disposições exigidas no Art.23-B da Lei
11.343/2006 prevalecem sobre as normas infralegais, sem prejuízo das informações requeridas na
Resolução 1/2015 do CONAD ou da Resolução 29/2011 da ANVISA.
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II – indicação dos familiares ou pessoas indicadas pelo acolhido, os respectivos contatos, bem como a
evolução do vínculo familiar durante o período de acolhimento;
III- histórico de acompanhamento psicossocial, incluindo eventuais internações, acolhimentos e
outras formas de tratamento;
IV – indicação do profissional de referência da equipe da entidade para o acolhido;
V - qual(is) a(s) substância(s) psicoativa(s) de que faz uso o acolhido;
VI – motivação para o acolhimento;
VII – todas as atividades a serem exercidas pelo acolhido, dentre aquelas do art.12, e a frequência de
suas realizações;
VIII – período de acolhimento e as intercorrências;
IX – todos os encaminhamentos do acolhido aos serviços da rede do SUS, SUAS e demais órgãos;
X – todos os encaminhamentos visando à reinserção social, incluídos os projetos de educação,
capacitação profissional e geração de trabalho e renda; e
XI – evolução do acolhimento, seus resultados e o planejamento de saída do acolhido.
“§ 2º O PAS deverá ser periodicamente atualizado e revisado a qualquer tempo, por iniciativa da entidade ou
a pedido do acolhido, ficando o documento sempre à sua disposição para consulta, bem como das
autoridades competentes para fins de fiscalização.
“§ 3º Os critérios de admissão, permanência e saída, o programa de acolhimento da entidade e o PAS devem
receber a anuência prévia, por escrito, do acolhido e, quando houver, de seu familiar ou pessoa por ele
indicada.
“§ 4º O acolhido e seu familiar ou pessoa por ele indicada deverão participar na construção e no cumprimento
do PAS, sendo o protagonismo do acolhido, o respeito e o diálogo os princípios norteadores do acolhimento.
“§ 5º O PAS deverá ser elaborado no prazo máximo de vinte dias a contar do
acolhimento.”
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Entende-se que, para fins de uniformização e por ser de hierarquia legal superior, o Plano de
Atendimento Individual – PIA, do Art.23-B, da Lei 11.343/2006 deve ser acrescido das informações das
demais normas infralegais citadas, quando estas pedem informações suplementares ao disposto na
referida lei.
Importante ressaltar que o PIA não é um documento estático, mas que, conforme estabelecido no
§ 4º do Art.23-B da Lei 11.343/2006 deve ser atualizado ao longo das diversas fases do atendimento.
“Art.23-B [...]
“§ 4º O PIA será inicialmente elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do primeiro projeto terapêutico
que atender o usuário ou dependente de drogas e será atualizado ao longo das diversas fases do atendimento.”
(grifo nosso)

Tal previsão também está expressa no § 2º do Art.11, da Resolução nº 1/2015 do CONAD:

O PIA – Programa Individual de Atendimento é a individualização do projeto terapêutico,
construído em conjunto com o acolhido e com seu familiar ou responsável.
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“Art.11 [...]
“§ 2º O PAS deverá ser periodicamente atualizado e revisado a qualquer tempo,
por iniciativa da entidade ou a pedido do acolhido, ficando o documento sempre à sua disposição para consulta,
bem como das autoridades competentes para fins de fiscalização.” (grifo nosso)

Através do PIA o acolhido e a família ou responsável assumem junto o protagonismo pelo êxito
do atendimento, observando-se na construção do mesmo, a oferta do projeto terapêutico da entidade.
h. EQUIPE

A Lei 13.840/2019, que deu alterou a Lei 11.343/2006, estabeleceu clara diferenciação entre o
público-alvo que pode ser atendido em comunidades terapêuticas daquele que, se for o caso, deve ser
atendido por serviços ou estabelecimentos clínico-hospitalares, caracterizando-se as “comunidades
terapêuticas acolhedoras” referidas no § 1º do Art.26-A da Lei 11.343/2006, como os serviços para os quais
“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”.
Dessa forma, a “equipe técnica multidisciplinar e multisetorial” a que se refere o inciso I do Art.23B, é diferente daquela que trata de pessoas “com comprometimentos biológicos e psicológicos de natureza
grave que mereçam atenção médico-hospitalar contínua ou de emergência”.
A equipe mínima das comunidades terapêuticas acolhedoras é disciplinada pela Resolução 1/2015
do CONAD e pela Resolução 29/2011 e respectiva Nota Técnica 55/2013, da ANVISA.
Oferece subsídio a este assunto o Conselho Federal de Medicina através do Parecer CFM nº
9/2015.
Cruz Azul no Brasil
Para a Vida, sem drogas – Prevenir, Capacitar, Reabilitar e Apoiar

Filiada
Este documento
foi Paulo,
assinado
digitalmente
por Egon
e Rolf Hartmann.
Rua São
3424
– Itoupava
Seca.Schlüter
Blumenau/SC.
CEP 89.030-000.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código EB86-6771-0C18-D708.
à:
+55 (47) 3035-8400 - cruzazul@cruzazul.org.br - www.cruzazul.org.br – CNPJ 01.127.311/0001-89

26/33

_______________________________________________________________________________________________

Importante ressaltar que o TRF3, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 001613339.2016.4.03.0000/SP, em 05 de setembro de 2019 referendou a Resolução 1/2015 do CONAD e a
Resolução 29/2011 da ANVISA.
A Resolução 1/2015 do CONAD assim disciplina as questões relativas à equipe técnica das
comunidades terapêuticas:
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“Art. 6º São obrigações das entidades que promovem o acolhimento de pessoas com problemas associados ao
abuso ou dependência de substância psicoativa, caracterizadas como comunidades terapêuticas, dentre outras:
[...]
VIII – oferecer espaço comunitário e de atendimento individual, com
acompanhamento e suporte de equipe da entidade;
XXIV – manter equipe multidisciplinar com formação condizente com as atividades oferecidas no
Programa de Acolhimento e para o pleno funcionamento da entidade, sob responsabilidade de um
profissional de nível superior legalmente habilitado, bem como substituto com a mesma
qualificação;
XXV - promover, de forma permanente, a capacitação dos membros da equipe que atuam na
entidade.
“§ 2º A fim de se evitar a institucionalização, no período de até seis meses
subsequente ao último desligamento, o novo acolhimento deverá ocorrer mediante justificativa
fundamentada da equipe da entidade, em parceria com a rede de cuidados, decisão que deverá ser inserida no
PAS.
“Art. 7º Caso o acolhido possua renda própria ou receba algum tipo de benefício, é vedado à entidade ou aos
membros da sua equipe receber da fonte pagadora ou administrar, direta ou indiretamente, tais recursos.

“Art. 11. O PAS é o instrumento que especifica e monitora as ações de
acolhimento individual, devendo reunir todas as informações a respeito do acolhido, inclusive aquelas exigidas
pelos órgãos de controle e fiscalização, conforme modelo constante do Anexo desta Resolução.
“§ 1º O PAS deverá necessariamente conter as seguintes informações:
V – indicação do profissional de referência da equipe da entidade para o acolhido;
“Art. 12. O programa de acolhimento da entidade poderá incluir a realização,
dentre outras, das seguintes atividades terapêuticas:
“2º As atividades deverão ser realizadas pelo acolhido e, quando houver, pela
sua família ou pessoa por ele indicada, mediante acompanhamento da equipe da entidade.
“Art. 15. Atividades de promoção do autocuidado e da sociabilidade são aquelas que têm por objetivo,
exclusivamente, a prática de atos da vida cotidiana, tais como:

“Parágrafo único. As atividades previstas neste artigo não poderão ter caráter punitivo e deverão ser
supervisionadas por membros da equipe da entidade, a quem caberá motivar os acolhidos, dando o caráter
terapêutico a tais atividades.

Destaca-se que a responsabilidade pela comunidade terapêutica, em conformidade com o inciso
XXIV do Art.6º da Resolução 1/2015 do CONAD deve ser “de um profissional de nível superior legalmente
habilitado, bem como substituto com a mesma qualificação”.
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Também deve-se considerar que a comunidade terapêutica deve “manter equipe multidisciplinar
com formação condizente com as atividades oferecidas no Programa de Acolhimento”.
Como já mencionado, a Resolução 29/2011 da ANVISA e sua respectiva Nota Técnica 55/2013
também disciplinam a matéria, da forma a seguir transcrita:
RDC Nº 29
“Art. 7º Cada residente das instituições abrangidas por esta Resolução deverá possuir ficha individual em que se
registre periodicamente o atendimento dispensado, bem como as eventuais intercorrências clínicas observadas.
“§1º. As fichas individuais que trata o caput deste artigo devem contemplar itens como:
VIII - atendimento em grupo coordenado por membro da equipe;”.
“Art. 10. As instituições devem proporcionar ações de capacitação à equipe, mantendo o registro.” (grifo nosso)

“Responsável Técnico (RT)
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NOTA TÉCNICA Nº 055/2013 – GRECS/GGTES/ANVISA

“O artigo 5º da RDC Anvisa nº 29/2011 estabelece que: As instituições abrangidas por esta Resolução deverão
manter responsável técnico de nível superior legalmente habilitado, bem como um substituto com a mesma
qualificação.
“A Anvisa esclarece que o entendimento sobre a habilitação necessária para que um profissional assuma
perante a Vigilância Sanitária a responsabilidade técnica pelas instituições reguladas pela RDC Anvisa nº
29/2011 referem-se a formação de nível superior em qualquer área e a capacitação e experiência no
atendimento a usuários de substâncias psicoativas.
“Assim, orienta-se às autoridades sanitárias de estados e municípios a conferição habitual da documentação
referente à formação de nível superior por estabelecimentos de ensino que funcionem oficialmente de acordo
com as normas legais e regulamentares vigentes no País.
“Orienta-se ainda que observem a preparação do profissional para assumir a função de Responsável Técnico
(RT), verificando itens como: experiência comprovada na gestão de comunidades terapêuticas e instituições
afins, desempenho de funções como conselheiro, monitor ou equivalente na área de dependência química e
participação em cursos de capacitação sobre o tema.” (grifos nossos)
“Gestão de pessoal

“O artigo 9º da RDC Anvisa nº 29/2011 estabelece que: As instituições devem manter recursos humanos em
período integral, em número compatível com as atividades desenvolvidas.
“Cabe destacar que as instituições podem funcionar com regimes de atendimento diferenciados, conforme as
atividades programadas, podendo-se reduzir o número de profissionais nos períodos noturnos e em finais de
semana, mantendo-se, contudo, quantitativo suficiente para o atendimento aos residentes. (grifos nossos)

Cabe ressaltar que em ofertando serviços de “natureza clínica”, conforme parágrafo único do
Art.2º da Resolução 29/2011 da ANVISA, as instituições deverão obedecer às “normas sanitárias relativas a
estabelecimentos de saúde”:
“Art.2º [...]
“Parágrafo único. As instituições que, em suas dependências, ofereçam serviços assistenciais de saúde ou
executem procedimentos de natureza clínica distintos dos previstos nesta Resolução deverão observar,
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cumulativamente às disposições trazidas por esta Resolução as normas sanitárias relativas a estabelecimentos
de saúde.”

Não há previsão na Lei 13.840/2019, na Resolução 1/2015 do CONAD ou da Resolução 29/2011 da
ANVISA quanto à sua forma de contratação da equipe, pelo que se aplicam as legislações trabalhista do
DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943, a legislação civil em geral, inclusive a LEI Nº 9.608, DE 18
DE FEVEREIRO DE 1998, que dispõe sobre o serviço voluntário, cuja transcrição já foi feita acima.
Destacamos a necessidade da “celebração de termo de adesão entre a entidade, pública ou
privada, e o prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições de seu
exercício” prevista no Art.2º da Lei 9.608/1998.
Não há fixação da duração da jornada de trabalho voluntário na Lei 9.608/1998, mas as “condições
de seu exercício” devem ser reguladas no Termo de Adesão celebrado com o voluntário.

As normas acima, como já mencionado, também encontram respaldo no Conselho Federal de
Medicina através do Parecer CFM nº 9/2015.
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Importante ressaltar que o ressarcimento de “despesas que comprovadamente realizar no
desempenho das atividades voluntárias” “expressamente autorizadas pela entidade a que for prestado o
serviço voluntário” conforme previsto no Art.3º da Lei 9.608/1998 não se confunde com o pagamento de
ajuda de custo fixa para o voluntário que caracterize remuneração ou vínculo empregatício. A Lei não lista
o tipo de despesas, mas as vincula às “que comprovadamente realizar no desempenho de suas atividades
voluntárias”.

O referido parecer declara em seu caput que “As Comunidades Terapêuticas, conforme definição
da RDC Anvisa nº 29/11, não são consideradas ambiente médico” e que a presença de “médico” não é
nelas exigida, salvo se ofertados serviços próprios de “ambientes médicos”.
O Parecer CFM n 9/2015 ainda expressa:

“Podemos, então, considerar que a Anvisa conseguiu um equilíbrio em sua disposição de regulamentar essa
matéria, uma vez que estabelece um perfil que veta a admissão de pessoas cuja situação requeira a prestação
de serviços de saúde não disponibilizados pela instituição. Além disso, define que a direção técnica pode ser
exercida por quem não é médico, embora seja de conhecimento da Anvisa que a presença de médicos é exigida
nos ambientes médicos, para funcionamento em qualquer ponto do território nacional.”

“No encerramento de sua exposição, o consultado Carlos Alberto Iglesias Salgado arremata que é válido o
esforço para se criar um ambiente estruturado, sem a presença de médicos, para receber os dependentes
químicos. Esse local deve ter como elemento central a definição de estratégias para a permanência prolongada
dos que buscam tratamento e daí esperar o benefício terapêutico.

““Esse artigo objetiva deixar claro que 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-familiarocupacional. Significa dizer que nesses ambientes podem estar pacientes que fazem uso regular de
medicamentos, porém sem prescrição no ambiente onde o paciente recebe a aplicação das referidas técnicas.
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Nesse ambiente não existe tutela médica, nem de enfermagem com prontuários para prescrição e
assentamento de condutas médicas e de enfermagem. A assistência médica pode ocorrer em ambulatórios ou
em consultórios públicos ou privados, como seria feito em qualquer paciente que se trata permanecendo em
sua casa. Definitivamente esses ambientes não são ambientes médicos.”

Considerando a farta regulamentação e o entendimento, inclusive do CFM, não cabe ao poder
público estadual fixar normas de caráter geral, atribuição esta de nível federal, já existente, inclusive
reconhecida pela justiça, no caso do Marco Regulatório das Comunidades Terapêuticas, a Resolução nº
1/2015 do CONAD.
i. CNAE

“Estes serviços segundo a CNAE Fiscal estão assim divididos:
• CNAE 8711-5/03: Comunidade Terapêutica de Interesse à Saúde Atividades de assistência a deficientes
físicos, imunodeprimidos e convalescentes, que compreendem as Instituições de assistência médica e
psicossocial que prestem serviço de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou
dependência de substâncias psicoativas.
• CNAE 8720-4/99: Comunidade Terapêutica de Interesse Social Atividade de assistência psicossocial e à
saúde à portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificada
anteriormente. Compreende os espaços sociais destinados a fornecerem assistência psicossocial,
alojamento, alimentação, supervisão e acompanhamento a pessoas com distúrbios psíquicos e problemas
causados pelo uso ou abuso de drogas, por tempo limitado.”

O IBGE – CONCLA traz as seguintes informações no CNAE 8711-5/03:
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O Manual, na página 34, indica seguintes códigos de atividades para as Comunidades
Terapêuticas:
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Sabe-se que há carência de um CNAE que caracterize as Comunidades Terapêuticas com um
código e descrição que lhe seja integralmente fiel.
O CNAE 8720-4/99 descreve no seu detalhamento a atividade de “CENTRO DE REABILITAÇÃO
PARA DEPENDENTES QUÍMICOS COM ALOJAMENTO” que nos parece mais próxima das atividades das
Comunidades Terapêuticas.
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Parece-nos que o CNAE 8711.5/03 não é adequado para as Comunidades Terapêuticas. Já quanto
ao CNAE 87.20-4/01 Centros de Assistência Psicossocial o IBGE – CONCLA traz informações que fazem
referência a serviços de atendimento a “pessoas com problemas causados pelo uso de drogas”, mas que
oferecem serviços de acompanhamento psicológico e cuidados médicos:
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Na página 35 o Manual traz a lista de documentos necessários para a Licença de Funcionamento,
listando entre eles o “Contrato Social”.
A Resolução nº 1/2015 em seu Art.2º estabelece que a regulamentação refere-se a “pessoas
jurídicas, sem fins lucrativos”, denominadas como Organizações da Sociedade Civil (OSC).
O documento que rege as Comunidades Terapêuticas que atendem à Resolução nº 1/2015 do
CONAD devem apresentar o Estatuto Social, não contrato social, na forma prevista nos artigos 54
(Associações) e 65 (Fundações), ambas sem fins lucrativos.
k. MEDICAMENTOS
Quanto à menção da página 46 do Manual, observamos que os medicamentos podem ser
prescritos por profissional de saúde habilitado para tal, da rede, autônomo ou da própria entidade.
Vale reproduzir o que o Parecer CFM 9/2015 expressa sobre o uso de medicamentos na
Comunidade Terapêutica:
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O Conselho Federal de Medicina, que limita as prescrições a tratamento e a prescrição
medicamentosa a ambientes clínico-hospitalares, na forma do PARECER CFM nº 9/15, exceto aqueles
medicamentos que poderiam ser ministrados nas próprias casas: “Trata-se de um ambiente terapêutico
desmedicalizado porque seus internos não requerem abordagens com terapêuticas médicas.”
O CFM, no Parecer CFM nº 9/2015 ainda estabelece que:
“Esse artigo objetiva deixar claro que 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-familiarocupacional. Significa dizer que nesses ambientes podem estar pacientes que fazem uso regular de
medicamentos, porém sem prescrição no ambiente onde o paciente recebe a aplicação das referidas técnicas.
Nesse ambiente não existe tutela médica, nem de enfermagem com prontuários para prescrição e
assentamento de condutas médicas e de enfermagem. A assistência médica pode ocorrer em ambulatórios ou
em consultórios públicos ou privados, como seria feito em qualquer paciente que se trata permanecendo em
sua casa. Definitivamente esses ambientes não são ambientes médicos.”

Observamos que a partir da entrada em vigência da Resolução nº 3/2020 do CONAD, que
regulamento o acolhimento de adolescentes em Comunidades Terapêuticas, as referências deverão
observar as disposições desta Resolução.

CONCLUSÃO
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l. ADOLESCENTES

Considerando as questões apontadas na presente Nota Técnica, seja do ponto de vista das questões
históricas, das questões preliminares apresentadas: a. Do poder regulador de caráter geral da União e das
normas hierárquicas superiores em nível federal; b. Dos objetivos do CONED SP e seus limites regulatórios;
c. Da falta de observância de vários princípios de legalidade e impessoalidade; d. Da construção da base do
Manual sem observar e fundamentar nas leis e regulamentações existentes para as Comunidades
Terapêuticas; e. Da existência de referências estigmatizantes e depreciativas do Manual quanto às
Comunidades Terapêuticas e à promoção da abstinência; f. Da falta de construção coletiva com a presença
das mais diversas federações de Comunidades Terapêuticas e, em especial, da CONFENACT – Confederação
Nacional de Comunidades Terapêuticas; g. De referências equivocadas quanto às Comunidades
Terapêuticas, suas características e das regulamentações a elas aplicáveis; somos de parecer desfavorável
ao Manual “COMUNIDADE TERAPÊUTICA 2020 MANUAL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO
SERVIÇO NO ESTADO DE SÃO PAULO – CONED SP E GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO”.
Blumenau, 27 de agosto de 2020.
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