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QUEM SOMOS: A Comunidade Terapêutica é um programa da Pastoral Amigoniana de Ação Social / 
PAAS, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP , que presta serviços de atenção a 
pessoas com transtornos decorrentes do uso/abuso ou dependência de substâncias psicoativas.

MISSÃO:  Oferecer às pessoas que apresentam dependências químicas e não químicas um 
serviço de prevenção e tratamento psíquico, sociofamiliar e terapêutico especializado, para 
restituir-lhes sua dignidade como seres humanos em suas dimensões biopsicossocial e 
transcendente.
Sua ação está inspirada nos princípios retores do Modelo Pedagógico Terapêutico 
Amigoniano e as políticas da Federação Mundial das Comunidades Terapêuticas – WFTC. 
O Modelo de Intervenção esta fundamentado no enfoque sistêmico, psico-socio-
terapêutico. Contamos  com uma longa experiência e tradição nesta área.

POPULAÇÃO ALVO:  Tratamento diurno e noturno especializado em farmacodependencia 
para pessoas de sexo masculino, que apresentam problemas com o consumo de Drogas, 
Álcool e outras Dependências.  Segundo as modalidades e a faixa etária:

Involuntário: Para quem precisa e não aceita o tratamento.
Voluntário: Tratamento para pessoas que reconhecem que precisam de ajuda e aceitam o 
tratamento.
          ·    Adolescentes 15 -18 anos.       

   ·    Jovens Adultos.
   ·     Grupo e Sistema Familiar (todas as idades).

VISÃO:   S
pessoas que se encontram em risco social, sendo efetiva e eficaz na prevenção e tratamento 
no uso e abuso de substancias que geram dependência e transtornos decorrentes, 
convertendo-se em referencia em 5 anos a 10 anos no nível nacional.

er reconhecida  pela excelência na capacidade técnica e operacional no serviço à 

PRINCÍPIOS DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA - CT:

 VIDA: Estamos na CT para valorar mais nossas vidas.
REALIDADE: Aceitar o aqui e o agora da nossa vida.

SINGULARIDADE: Cada um tem seu próprio valor na comunidade.
TRANSCENDÊNCIA: Estamos aqui para ser melhores e nos superarmos.

LIBERDADE: Somente se quiser mudar o conseguiras.
SOCIABILIDADE: Todos juntos vivemos e fazemos a vida.

 DINAMISMO: A atividade faz possível a mudança.
HONESTIDADE: Cada pessoa deve se reconhecer e se aceitar.

 RESPEITO: Cada pessoa tem dignidade e merece ser valorizado.
RESPONSABILIDADE: Cada pessoa assume seu processo e a mudança.
SOLIDARIEDADE: Estamos para oferecer o melhor aos outros e ajudar.

CRIATIVIDADE: Cada pessoa deve descobrir como fazer coisas novas e nascer de novo.



OBJETIVO GERAL: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Oferecer programas especializados de prevenção e tratamento integral à pessoas consumidoras 
de sustâncias psicoativas e outras dependências e a suas famílias com ênfase sistêmico, 
psicosocioterapeutico  levando-o a modificar a conduta patológica, dotando-o da capacidade de 
controle das situações e circunstancias pessoais, familiares e ambientais que o induzem ao 
consumo, estabelecendo um Plano Individualizado de Tratamento (PIT), e gerando processos de 
pesquisa sobre a abordagem desta realidade.

· Realizar o Plano Individual Terapêutico (PIT) de acordo as necessidades da pessoa e a 
família.

· Desabituar a pessoa das situações anteriores que favoreciam o consumo,  construindo 
novas alternativas que o afastem da recaída elaborando um novo projeto de vida que 
favoreça seu retorno ao convívio familiar e social.

· Acompanhar a convivência cotidiana dos usuários, engajando-os em grupos sócio 
terapêuticos diferenciados, levando-os a assumirem de forma voluntária seu processo de 
recuperação.

· Oferecer no serviço integral de atendimento um leque de atividades, quais sejam: o 
atendimento individual, atendimento medico, de desintoxicação e atendimento 
psicosocioterapeutico; além dos atendimentos em grupo, com a família, terapia ocupacional 
e visitas domiciliares visando ensinar ao residente a melhor forma de aproveitar o tempo livre, 
evitando o ócio e as atividades que favoreçam o consumo de Substâncias Psicoativas -SPA.

· Treinamento e capacitação permanente da equipe responsável pelo acompanhamento aos 
usuários inseridos no projeto.

· Desenvolver atendimento permanente às famílias, através da abordagem sistêmica que 
abrange áreas sócio-econômicas, sócio-educativas e sócio-terapêuticas, visando o 
fortalecimento dos vínculos familiares e a criação de condições necessárias à reinserção dos 
adolescentes em suas famílias e na comunidade.
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MODELO DE ATENÇÃO:

ETAPAS E NIVEIS DE CRESCIMENTO:

Programa terapêutico  diferenciado que resgata as habilidades sociais, com técnicas e estratégicas especializadas. 
Estruturado no Enfoque Sistêmico Humanista adota vários modelos: Pedagogia Terapêutica Amigoniana, Terapia 
Cognitivo-Comportamental, Terapia Racional Emotiva,  os 12 passos de Narcóticos Anônimos -NA, entre outros. 

Processo por níveis de crescimento que favorecem o reconhecimento dos avanços pessoais e da atenção 
personalizada:

1. Acolhimento
2. Sensibilização
3. Aprofundamento
4. Avançado
5. Egresso
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EQUIPE - PROFISSIONAIS:

NOSSAS INSTALAÇÕES:
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Ÿ
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O acompanhamento é realizado por uma equipe de profissionais, treinados e
capacitados, composta por:

Médicos: Psiquiatra e Clínico, Psicólogos, Assistentes Sociais, Pedagogos 
Reeducadores, Especialistas em Dependências Químicas, Professores de 
Educação Física, Enfermeiros, Acompanhantes Terapêuticos e outros.

A Comunidade Terapêutica em suas instalações atende a todas as indicações 
estabelecidas na Resolução - RDC No 29, de 30 de Junho de 2011, na qual a 
ANVISA dispõe 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:

Alojamentos: com quartos individuais (chalés) e quartos coletivos, espaço 
para guarda de roupas, pertences e banheiros.
Setor de reabilitação e convivência: Salas de atendimento individual e 
coletivo, área para prática de atividades esportivas, áreas para realização de 
oficinas de trabalho e atividades laborais.
Setor Administrativo: Salas de acolhimento de residentes, familiares e 
visitantes, sala administrativa, área para arquivo, sanitários.
Setor de apoio logístico: Cozinha, refeitório,  almoxarifado,
Setor de lazer e natureza.
Setor de formação, capacitação e eventos: Auditórios e salões para eventos.
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