
APRESENTAÇÃO

Este livro reúne textos elaborados a partir de pesquisa realizada pelo Ipea, por 
solicitação da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), do Ministério 
da Justiça (MJ). Em seus mais de cinquenta anos de existência, o Ipea tem construído 
uma tradição de intensiva cooperação com os órgãos executivos da administração 
federal, realizando estudos e pesquisas destinados a apoiar a formulação e avaliação 
de políticas públicas.

A pesquisa que deu origem a este volume teve início em 2015 e objetivou 
traçar um perfil das comunidades terapêuticas (CTs) – instituições privadas que 
compõem a oferta pública de cuidados a usuários de drogas –, tendo em vista 
subsidiar ações da Senad e identificar os desafios das políticas públicas nesse campo.

Esta tarefa foi atribuída à Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das 
Instituições e da Democracia (Diest), em que se realizam pesquisas sobre estrutura, 
organização e funcionamento do Estado brasileiro e de seus arranjos institucionais; 
bem como sobre as relações entre Estado, mercado e sociedade. Contando com 
uma área de estudos sobre políticas e instituições dos sistemas de justiça, segurança 
pública e direitos humanos, a Diest vem desenvolvendo, nos últimos anos, dentro 
dessa área, uma linha de pesquisa sobre políticas de drogas. A pesquisa sobre as 
CTs é um dos projetos realizados nesse âmbito.

Por força da Lei no 11.343/2006 – a chamada Lei de Drogas –, as CTs passaram 
a integrar oficialmente a rede pública de atenção e cuidado a usuários de drogas, 
e tornaram-se elegíveis ao financiamento público. Embora estados e municípios 
já financiassem essas instituições há algum tempo, o financiamento federal teve 
início em 2011, por determinação do plano Crack, É Possível Vencer.1 Os recursos 
para essa despesa são oriundos do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e são 
repassados pela Senad/MJ.

Cabe ressaltar desde já que, embora encomendada pela Senad, esta pesquisa não 
teve caráter fiscalizatório e não visou avaliar o cumprimento ou descumprimento de 

1. Decretos nos 7.179/2010 e 7.637/2011.



quaisquer normas impostas a essas instituições pelo Estado brasileiro.2 Do mesmo 
modo, a pesquisa não pretendeu avaliar as ações implementadas pelas CTs, seja em 
termos de sua qualidade, de sua eficácia ou de quaisquer outros critérios. Ainda 
que avaliações desse tipo sejam necessárias, elas demandam metodologias e técnicas 
de pesquisa diversas das que aqui foram empregadas. O que se objetivou com o 
trabalho em tela foi conhecer a magnitude desse universo e suas características 
no Brasil: sua distribuição no território nacional, sua capacidade instalada, seus 
recursos técnicos, humanos e financeiros, bem como suas práticas terapêuticas e 
seus métodos de cuidado.

O relatório final desta pesquisa foi entregue à Senad em maio de 2016. 
Em março de 2017, foi publicada a Nota Técnica no 21, da Diest/Ipea, em que boa 
parte das informações levantadas pela pesquisa foi relatada, de forma consolidada.3 
Este livro é, portanto, um terceiro produto resultante desse esforço de pesquisa, que 
aborda, em profundidade, um conjunto de temas relevantes sobre essas instituições, 
os quais devem merecer a atenção daqueles envolvidos com as políticas públicas 
voltadas ao cuidado das pessoas que fazem uso problemático de drogas.
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2. Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) no 29/2011, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que dispõe 
sobre os requisitos de segurança sanitária para o funcionamento de instituições que prestem serviços de atenção a 
pessoas com transtornos decorrentes de uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas.
3. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=29865>.


