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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018
 
E 5588 REUNIÃO DO CONENIDF
 

Às nove horas do dia 09 de agosto de dois mil e dezoito, na sala de reuniões do 
Conselho de Política Sobre Drogas do Distrito Federal (CONENIDF), reuniu-se o 
colegiado para a oitava reunião ordinária do exercício de 2018 e 558a Reunião do 
CONEN/DF. Presentes os Conselheiros: O Presidente Anderson Moura e Sousa, 
Vice-Presidente José Nascimento Rêgo Martins e os demais Conselheiros: 
Miriam Inez Pessoa de França, Lívia Márcia Faria e Silva, Priscila Estrela 
Hirnrnen, Hernany Gomes de Castro, Paula Ribeiro e Oliveira, Márcio Cavalcante 
de Vasconcelos, Luis Hemique Dourado Sampaio, Waleska Batista Fernandes, 
Aryadne Márcia Argolo Muniz, Marcos Aurélio Izaias Ribeiro, Areolenes 
Curcino Nogueira, Maria do Socorro Garrido, Jutahy Magalhães Neto, Helena 
Ferreira Moura, Stênio Ribeiro de Oliveira, Francisco das Chagas Alves Aguiar 
Junior, Carolina Rebelo Soares. Participaram como convidados representantes do 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS AD I1I) Samambaia, Danielle Bonfim 
Araújo, Leonardo Nulina e Thiago Borges Ribeiro, da Luta Antimanicomial do 
Distrito Federal; Patrícia Medeiros Pinto. O Presidente Anderson Moura deu 
boas-vindas aos convidados e informou sobre os aspectos mais importantes do 
Conselho de Políticas Sobre Drogas do Distrito Federal (CONEN/DF): A seguir 
serão resumidas as discussões e deliberações do colegiado: ABERTURA DOS 
TRABALHOS: Iniciando a reunião ordinária do CONENIDF o Presidente 
Anderson Moura formalizou a aprovação da ata 557a Reunião Ordinária, sendo 
aprovada por unanimidade. Ato contínuo, informou que naquela reunião teriam 
algumas apresentações de pareceres técnicos desenvolvidos pelos Grupos de 
Trabalho outrora designados, para analisar concessões ou renovações de registro 
no Cadastro de Entes e Agentes Antidrogas (CEAAD) ou apurações de denúncias 
que já haviam sido tratadas em outras plenárias. Orientou os conselheiros sobre 
os prazos de entrega dos Relatórios Técnicos, instituídos pelas Ordens de Serviço, 
para que não houvessem atrasos, de forma a não prejudicar os trabalhos das 
reuniões ordinárias. Ato contínuo, procedeu-se o início das deliberações quanto 
aos itens de pauta: APRESENTAÇÃO DO PARECER TÉCNICO DO 
GRUPO DE TRABALHO CRIADO PELA ORDEM DE SERVIÇO N° 10, 
DE 12/06/18, QUE VERSA SOBRE A ANÁLISE ACERCA DA ./

vPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE RESOLUÇÃO POR PARTE DO 
CONENIDF SOBRE A POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO APÓS ".Y ;1

>. j,../'l
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42 07/06/2018, NOS TERMOS DA DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NOS 
43 AUTOS DO PROCESSO SEI N°. 00400.0000.4506/2018-40: O Presidente 
44 Anderson Moura passou a palavra para o coordenador do grupo de trabalho, o 
45 Vice-Presidente José Martins. O Conselheiro relatou que se tratava de um tema 
46 difícil e que teriam se apossado de muitas legislações para a discussão e que teriam 
47 feito um resumo para apresentação do trabalho. Registrou a presença da convidada 
48 Marina Saraiva Garcia, do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal 
49 (CRP/DF), na reunião do grupo de trabalho, ocorrida no dia 19 de julho de 2018, 
50 que contribuiu para o andamento do processo. Ato contínuo, informou que para 
51 embasamento da referida discussão foram realizadas as seguintes leituras: Artigos 
52 do Marco Regulatório das Comunidades Terapêuticas do Brasil; Resolução RDC 
53 n° 29, Processos Operacionais das Comunidades Terapêutica conforme admissão 
54 mediante prévia avaliação diagnóstica; Portaria nO 131 de 26 de janeiro de 2012; 
55 que institui incentivo financeiro de custeio destinado aos Estados, Municípios e 
56 ao Distrito Federal; Portaria nO 3.088, de 23 de dezembro de 2011; entre outros. 
57 Informou sobre os pontos a serem discutidos que seriam: a urgência nos 
58 atendimentos dos dependentes químicos; A situação atual sobre o acolhimento 
59 pela rede pública e a não existência de fila de espera para encaminhamento para 
60 as comunidades terapêuticas; Aspectos observados quando há necessidade de 
61 encaminhamento e a demanda apresentada pelo dependente químico tendo em 
62 vista suas características e proposta de tratamentos possíveis; O problema do 
63 encaminhamento por médico particular, por não dispor de uma avaliação 
64 multidisciplinar e não observar a realidade de cada programa terapêutico 
65 apresentado pelas comunidades terapêuticas, para indicação individualizada de 
66 acolhimento do dependente químico; A dificuldade apresentada pela rede pública 
67 de ofertar médicos para avaliação clínica, que sejam especialistas em dependência 
68 química, superada pela presença de equipe multidisciplinar treinada para manejo 
69 e encaminhamento necessários; A necessidade de se vincular os 
70 encaminhamentos que resultem em utilização de verba pública a órgãos de saúde 
71 pública; As comunidades terapêuticas como apoio à rede pública, conforme o 
72 marco regulatório; Sobre os profissionais habilitados serem aqueles com 
73 formação acadêmica com registro em conselhos de classe, por serem estes 
74 passíveis de fiscalização; Oneração do tratamento e ou acolhimento quando há 
75 várias portas de entrada, pois a rede pública pode atender e encaminhar para as 
76 vagas abertas pelas comunidades terapêuticas. Ato contínuo, informou que após 
77 realizadas todas as leituras e discussões, cada conselheiro teria chegado a uma 
78 conclusão a seguir: A Conselheira Célia Regina seria a favor de médico público e 
79 privado e acompanhamento, nos casos indicados, pelo médico psiquiatra do 
80 CAPS-AD de referência. No caso de médico particular, o encaminhamento 
81 deveria ser analisado pela equipe multidisciplinar do CAPS de referência com 
82 prazo pré-determinado. Rejeição por indicação por médico da Comunidade v 

83 Terapêutica; A Conselheira Priscila seria a favor somente de médico da rede 
84 pública de saúde, tendo em vista a necessidade de outros atendimentos e pré
85 encaminhamento conforme o perfil do dependente químico e o vínculo de 
86 acompanhamento para orientação sobre o processo de tratamento; A Conselheira 
87 Lívia seria contrária ao médico na comunidade terapêutica e ao médi o particular 
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88 e a favor da avaliação diagnóstica dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); 
89 A Conselheira Carolina seria favorável ao médico da rede pública de saúde e de 
90 médico particular, caso em que o encaminhamento deverá ser validado por 
91 profissional do CAPS ou médico da rede pública de saúde com prazo de até quinze 
92 dias; A Conselheira Waleska seria favorável ao encaminhamento por profissional 
93 de saúde do CAPS-AD e médico da rede pública de saúde, mas sempre com 
94 avaliação diagnóstica dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); A 
95 Conselheira Aryadne seria a favor do CAPS como regulador da atenção ao 
96 dependente químico para acesso à verba pública e por fim o Conselheiro José 
97 Martins, que seria favorável ao médico da rede pública de saúde e no caso de 
98 médico particular, o encaminhamento deverá ser analisado pela equipe 
99 multidisciplinar do CAPS de referência com prazo pré-determinado. Ato 

100 contínuo, o Conselheiro informou que fora aberta à ocasião da reunião, urna 
101 votação para que os componentes do grupo de trabalho pudessem votar em qual 
102 modalidade julgavam ser mais adequada para os acolhimentos após avaliação 
103 diagnóstica a ser emitida por médico da rede privada ou pública de saúde, ou por 
104 médico contratado pela entidade acolhedora. O Conselheiro prosseguiu 
105 informando o resultado da votação que seria: 03 (três) votos para encaminhamento 
106 após avaliação diagnóstica de médico particular, devidamente habilitado, com 
107 validação pelo CAPS, no prazo de até 15 (quinze) dias; 03 (três) votos para 
108 encaminhamento após avaliação diagnóstica de médico da rede pública e 07 (sete) 
109 votos para encaminhamento após avaliação diagnóstica dos Centros de Atenção 
110 Psicossocial (CAPS). O Conselheiro ressaltou o raciocínio da convidada do grupo 
111 de trabalho, Sra. Marina Saraiva, com o seguinte entendimento: Seria de parecer 
112 que o encaminhamento para acolhimento nas comunidades terapêuticas fosse pelo 
113 Sistema Único de Saúde (SUS), mas que houvesse uma definição de especialidade 
114 médica para que o encaminhamento tivesse uma melhor qualificação e se fosse o 
115 caso de médico particular, que também seria estabelecida a especialidade médica, 
116 com um parecer do Conselho Federal de Medicina. Além disso, discussão sobre 
117 qual seria o perfil do profissional habilitado para diagnosticar a dependência 
118 química, conforme inciso XXV parágrafo VI do Marco Regulatório das 
119 Comunidades Terapêuticas. Ato contínuo, O Conselheiro José Martins procedeu 
120 a leitura da conclusão do grupo de trabalho que após as análise e discussões 
121 apresentadas acima seria: 1) Os acolhimentos em Comunidades Terapêuticas 
122 devem passar por uma avalição diagnóstica realizada por equipes 
123 multidisciplinares dos CAPS; 2) Numa situação de encaminhamento para 
124 acolhimento em comunidade terapêutica por médico particular, a entidade 
125 deveria apresentar o dependente químico no CAPS de referência no prazo máximo 
126 de até 15 (quinze) dias; 3) Haja urna consulta ao Conselho Federal de Medicina 
127 para que seja formulado parecer estabelecendo qual especialidade médica deveria 
128 ser indicada para o encaminhamento para acolhimento nas instituições; 4) A C 
129 Resolução do CONEN/DF poderia contribuir para a diminuição de ambiguidades / 
130 quando se referir ao tratamento e acolhimento de dependentes químicos, bem 
131 como auxiliar no controle dos gastos com a utilização de verba pública. Ato 
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contínuo, o Presidente Anderson Moura, abriu inscrições para um debate acerca 
do assunto. A Conselheira Maria do Garrido mencionou que concordaria com 
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CAPS como regulador do serviço e que poderiam criar um instrumento onde o 
paciente pudesse escolher qual a modalidade de atendimento, abstinência ou 
redução de danos, que poderia ser discutido entre CAPS e comunidades 
terapêuticas sobre o projeto terapêutico individualizado do usuário, respeitando 
sempre a vontade do mesmo e que discorda sobre o encaminhamento apenas por 
médico, que poderia ser realizado por profissionais de equipe multidisciplinar. A 
Conselheira Waleska falou que sobre o encaminhamento ser feito apenas por 
médico, os usuários poderiam ficar com o acesso restrito ao serviço, haja vista que 
no CAPS onde atuava, o encaminhamento poderia ser feito por equipe 
multidisciplinar. Relatou também sobre um caso ocorrido no CAPS onde atuava, 
que a equipe multidisciplinar recebera um paciente acolhido na comunidade 
terapêutica Abba Pai há 1(uma) semana, por demanda espontânea, a fim de 
realizar o encaminhamento do paciente para comunidade terapêutica e não para 
atendimento de urgência, no entanto, ao examinar o paciente, constataram que 
dentro de uma escala de abstinência denominada "Protocolo SIVA" de gravidade 
do caso, onde até 19 (dezenove) pontos do grau de abstinência o paciente seria 
atendido no próprio CAPS, passando de 20 (vinte) pontos, deveria ser 
encaminhado para o Hospital Geral, ocorreu que o paciente estava numa escala de 
50 (cinquenta) pontos de grau de abstinência. Relatou que no momento do 
atendimento, o paciente apresentava alucinação, vomito, confuso. Mencionou que 
o paciente fora encaminhando para o Hospital Geral e receberam orientações do 
hospital que ao retomo, ficasse internado no CAPS AD, no entanto, não 
permitiram a sua internação, arriscando assim a vida desse usuário que naquele 
momento precisava de acompanhamento e poderia ter chegado à óbito. A 
Conselheira ressaltou que citou o caso no sentido de reforçar que todos os usuários 
devem passar primeiramente pelo atendimento e avaliação do CAPS para ser 
acolhido em comunidades terapêuticas, afim de resguardar a vida do paciente, 
como também a entidade acolhedora. Por fim, solicitou ao Conselho de Políticas 
Sobre Drogas (CONEN/DF), que casos como esse fossem apurados. O 
Conselheiro Marcos Izaias questionou sobre internação e acolhimento seriam a 
mesma coisa, não havendo diferença no seu entendimento, que as comunidades 
terapêuticas prestariam sim um serviço de internação. Falou da necessidade de 
averiguação dos fatos com relação ao ocorrido na comunidade terapêutica Abba 
Pai, pedindo cautela, considerando que por muitas vezes, pessoas são acolhidas 
na rua e encaminhadas ao CAPS, impedindo assim que cheguem à óbito. O 
Conselheiro Stenio esclareceu que internação seria ato médico, ou seja, somente 
poderia ser praticado por um médico, de acordo com a Lei. No seu entendimento, 
uma vez que o usuário pudesse ser encaminhamento por equipe multidisciplinar 
poderiam estar contrariando a Lei e que isso precisaria ser regulamentado. A 
Conselheira Aryadne ressaltou que, o que caracterizava internação seria a 
presença de médico e que, portanto, comunidades terapêuticas não se encaixariam 
como internação, e sim como atendimento residencial, uma vez que não teriam a 
presença de um médico dentro das entidades acolhedoras. A Conselheira 
Areolenes mencionou que o objetivo final da discussão seria o usuário, que por • t 
muitas vezes se encontrava em situação de rua e que a demanda para o CAPS seria~ 

muito alta e não suportaria a quantidade de usuários dispostos a iniciar 
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180 tratamento médico, e que pela dificuldade de acesso ao atendimento pelo CAPS, 
181 os usuários poderiam desistir do tratamento. Julgou inviável o encaminhamento 
182 dos usuários para comunidades terapêuticas ser realizado somente por médicos, 
183 devido escassez de profissionais habilitados para tal na rede pública de saúde. A 
184 Conselheira Priscila relatou que a preocupação com relação ao médico, não seria 
185 sobre a competência de poder ou não realizar o encaminhamento para as 
186 comunidades terapêuticas, mas sim sobre o cuidado dos encaminhamentos, 
187 acompanhamentos do usuário dentro da rede pública de saúde, orientação sobre o 
188 tratamento das comunidades terapêuticas. Ressaltou que a dependência química é 
189 uma doença complexa e reiterou sobre a modalidade de acolhimento residencial 
190 das comunidades terapêuticas, não se encaixando como clínica ou internação, 
191 preconizado na Portaria de Consolidação n° 03 do Ministério da Saúde, portanto 
192 não realizava internação e sim acolhimento, que os usuários devem passar por 
193 avaliações clínicas e médicas, que tivessem todo o cuidado com os usuários. A 
194 Conselheira Lívia falou que todos os acolhidos deveriam passar por um 
195 encaminhamento médico, independentemente se já estivessem acolhidos ou não, 
196 que o CAPS deveria ser o regulador do serviço, no entanto, se houvesse 
197 encaminhamento médico particular ou da rede pública, que fosse validado pelo 
198 CAPS. O Conselheiro Jutahy mencionou que segundo estudos sobre a RDC n° 29, 
199 não ficaria claro sobre a modalidade de "acolhimento" das comunidades 
200 terapêuticas e questionou esclarecimento para os Conselheiros da área da saúde. 
201 A Conselheira Priscila esclareceu que o referido "acolhimento" consta na Portaria 
202 de Consolidação n° 03 de 28 de setembro de 2017, anexo V, Seção IV, que 
203 versa: Da Unidade de Acolhimento para pessoas com necessidades deconentes 
204 do uso de Crack, Álcool e Outras Drogas, no componente de atenção residencial 
205 de caráter transitório da Rede de Atenção Psicossocial (art. 38 ao art. 50) do 
206 Ministério da Saúde. A Conselheira Helena Moura explicou que seria difícil dar 
207 encaminhamento para usuários que já estivessem acolhidos em comunidades 
208 terapêuticas, por não poder avaliar o quadro clínico inicial do paciente, 
209 comprometendo os profissionais de saúde, mencionou que seria favorável ao 
210 encaminhamento médico pela rede pública de saúde. A Conselheira Paula Ribeiro 
211 comentou que estaria havendo divergências entre o próprio grupo de trabalho 
212 quanto à conclusão do relatório técnico, dificultando o entendimento do colegiado 
213 quanto à votação. Em entendimento com o colegiado, ficou deliberado que os 
214 Conselheiros deveriam votar aceitando ou rejeitando a conclusão final instituída 
215 pelo grupo de trabalho. Ato contínuo, o Presidente Anderson Moura informou que 
216 o objetivo do grupo de trabalho seria discutir a possibilidade de acolhimento após 
217 avaliação diagnóstica a ser emitida por médico da rede privada ou pública de 
218 saúde, ou por médico contratado pela entidade acolhedora, nos termos da 
219 possibilidade contida no Edital de Credenciamento n° 0112018 - SENADIMJ, no 
220 entanto, observou que o grupo de trabalho excedeu ao seu ver sua competência 
221 considerando o que fora instituído pela Ordem de Serviço. No entendimento do 
222 Presidente Anderson Moura, o grupo deveria ter se atido a possibilidade ou não / 
223 de ampliação do encaminhamento e não sobre qualquer tipo restrição ao que já V 
224 ocone hoje, especialmente pelas dificuldades já vividas pelos dependentew~ 1r:Y 
225 químicos quando buscam ajuda. Ato contínuo, foi aberta uma v tação par V 
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226 aceitação ou rejeição do relatório, tendo sido o relatório do grupo de trabalho 
227 rejeitado por maioria do Conselho. Ato Contínuo, o Presidente Anderson Moura 
228 informou que editaria nova Ordem de Serviço encaminhando a demanda para 
229 Câmara Técnica de Tratamento e Prevenção para análise e discussão e posterior 
230 apresentação do Parecer Técnico do grupo de trabalho. APRESENTAÇÃO DO 
231 PARECER TÉCNICO DO GT CRIADO PELA OS N°. 11, DE 18/06/2018, 
232 QUE VERSA SOBRE PLEITO DE CONCESSÃO DE REGISTRO NO 
233 (CEAAD), APRESENTADO PELA ENTIDADE COMUNIDADE 
234 TERAPÊUTICA PRA VENCER, CNPJ: 18.276.695/0001-02, NOS 
235 TERMOS DA DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NOS AUTOS DO 
236 PROCESSO SEI N°. 00400.0000.435412018-85. O Presidente Anderson Moura 
237 passou a palavra para o coordenador do grupo de trabalho, Marcos Izaias. O 
238 Conselheiro informou ao Presidente Anderson Moura e à plenária que devido 
239 dificuldades de encontro do grupo de trabalho, não havia sido feito o Relatório 
240 Técnico instituído pela Ordem de Serviço e solicitou prorrogação do prazo para 
241 apresentação do Parecer Técnico. Ato contínuo, O Presidente Anderson Moura 
242 informou que seria prorrogado por mais 30(trinta) dias, com apresentação prevista 
243 para próxima plenária prevista para o dia 06 de setembro de 2018. 
244 APRESENTAÇÃO DO PARECER TÉCNICO DO GRUPO DE 
245 TRABALHO CRIADO PELA ORDEM DE SERVIÇO N° 12, DE 
246 05/07/2018, QUE VERSA SOBRE INSPEÇÃO TÉCNICA NA 
247 CLÍNICA RECANTO DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA 
248 CNPJ: 01.431.250/0001-49, NOS TERMOS DA DENÚNICA 
249 CONSTANTE DO PROCESSO ELETRÔNICO SEI n°. 
250 00400.0000.3376/2018-28. O Presidente Anderson Moura passou a palavra 
251 para o Conselheiro Hernany que faria a apresentação do relatório técnico. O 
252 Conselheiro realizou a leitura do relatório técnico informando que realizaram 
253 deslocamento para verificação in loco das denúncias contra a referida clínica, 
254 quais foram: Falta de capacidade técnica para atendimento dos internos; excesso 
255 de medicação; ausência de plano terapêutico; falta de prescrição médica para os 
256 atendimentos de urgência; número de profissionais insuficiente para a demanda 
257 em sistema de plantão; contratação de profissionais sem registro profissional, no 
258 respectivo conselho de classe; agressões e coação aos pacientes por parte dOS@jf
259 profissionais da clínica; uso de drogas ilícitas nas dependências da clínica; 
260 desrespeito aos profissionais; conivência da RT quanto ao atendimento { 
261 inadequado dos pacientes; permanência desnecessária de paciente a clínica; N' ~\J 
262 controle inadequado do fornecimento da medicação; indução à dependência ~ 

263 química por meio de prescrição desnecessária de medicação. Informou que foi / 
264 possível observar que alguns certificados, expostos na parede, estavam 
265 desatualizados, sendo solicitado cópia das referidas certificações. A visita teve a 
266 duração de quatro horas, sendo possível conversar com funcionários, pacientes e "
267 a proprietária da clínica. O psicólogo Paulo Amorim, CRP n° 01/19764, e o 
268 técnico de enfermagem David Moraes de Lima, CORENIDF n° 172.701, 
269 prestaram esclarecimentos e forneceram informações, sendo algumas delas 
270 contraditórias. Os técnicos que receberam os conselheiros do CONEN/D 
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271 infonnaram a pennanência de 120 (cento e vinte) pacientes internos, sendo alguns 
272 por ordem judicial, dentre estes menores de idade. A clínica atende homens, 
273 mulheres e policiais em espaços distintos e separados por grade. As áreas de uso 
274 coletivo eram pouco utilizadas e as áreas verdes apresentavam precário estado de 
275 conservação. A horta suspensa não aparentava uso recente. Confonne relatos dos 
276 internos, a quadra coberta seria utilizada para acolhimento dos familiares, o que 
277 seria considerado por esses uma fonna inadequada. Consideravam desrespeitosa 
278 a forma como os familiares são recepcionados na clínica. Infonnou que na 
279 oportunidade foi solicitada relação com a quantidade de funcionários, onde 
280 constavam nome, tipo de contrato função, início e tennino, sendo as duas últimas 
281 infonnações subtraídas do quadro. Neste documento constam 18 (dezoito) 
282 funcionários contratados com base na CLT (02 enfenneiros, 13 técnicos de 
283 enfennagem, 02 psicólogos e 01 terapeuta), 27 (vinte e sete) com base em contrato 
284 (04 enfenneiros, 13 técnicos de enfennagem, 01 Assistente Social, 01 educador 
285 físico, 05 psicólogos e 03 terapeutas) e 01 (um) técnico de enfennagem e 01 (um) 
286 psicólogo sem infonnação contratual. Relatou que confonne contato com os 
287 conselhos de Enfennagem e Psicologia, alguns profissionais possuíam registro 
288 profissional vencido e outros não foram localizados. Na escala de funcionários 
289 apresentada, para o mês de julho/2018 constavam: O1 (um) responsável pela 
290 manutenção, 01 (um) encarregado de almoxarife, 01 (um) motorista, 02 (dois) 
291 auxiliares de cozinha, 04 (quatro) cozinheiros e 10 (dez) auxiliares de serviços 
292 gerais. Na listagem Cadastro de Funcionário Simples constam: 14 (quatorze) 
293 técnico de enfennagem, 13 (treze) auxiliar de serviços gerais, 02 (dois) 
294 administradores, 02 (duas) secretárias, 30 (trinta) apoio, 02 (dois) cozinheiros, 03 
295 (três) psicólogos, 13 (treze) auxiliar de enfennagem, 02 (dois) fannacêuticos, 03 
296 (três) auxiliar de cozinha, 01 (um) manutenção, 01 (uma) recepcionista e 01 (um) 
297 enfermeiro. A diferença no quantitativo de funcionários, as divergências nas 
298 infonnações prestadas pelos servidores e as queixas feitas pelos internos deixaram 
299 dúvida quanto ao real número de funcionários disponíveis na clínica. Fora relatada 
300 alta rotatividade de funcionários e pouca experiência profissional. O Conselheiro 
301 relatou que foram avaliados os itens questionados pelo COREN, assim como as 
302 recomendações dadas pelo grupo de trabalho do CONEN/DF/2014 E 2015. As 
303 condições das instalações e a postura dos dirigentes da clínica frente a tais 
304 situações a seguir: Gestão de Pessoas: As visitas são restritas e o contato telefônico 
305 controlado. A proposta terapêutica seria medicamentosa e baseada nos 12 (doze) 
306 passos. Não são infonnados prazos para saída/previsão de tennino do tratamento 
307 e as nonnas internas não são claras para a grande parte dos entrevistados, que se 
308 queixaram de maus tratos e desrespeito por parte dos funcionários. Foi relatada a 
309 prática de banhos frios como punição e recolhimento no "corró". Haveria queixas 
310 quanto a qualidade das refeições, que confonne os internos a comida seria restrita 
311 e com pouca oferta de carnes e frutas. Infonnou que o clima seria tenso e de 
312 descontentamento entre pacientes e funcionários por diversas vezes associado a 
313 questões trabalhistas/financeiras. Foi infonnado atrasos nos salários e insatisfação 
314 dos funcionários quanto às condições de trabalho, tais como quantidade 
315 insuficiente de enfenneiros e médicos nos finais de semana, que não dão 
316 condições de pleno atendimento em situações emergenciais. Infonnou qu 
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317 conforme informação prestada pelo setor de fiscalização do CRPIDF, no mês de 
318 junho, foi realizada diligência com o Centro de Referência em Saúde do 
319 Trabalhador (CEREST), por ausência de pagamentos dos honorários dos 
320 psicólogos, contrato de trabalho não assinado pela empresa, pagamentos abaixo 
321 do valor acordado, todas questões de ordem trabalhista. Os salários foram pagos 
322 no mesmo dia da diligência. Informou que no mês de julho houve demanda pelos 
323 mesmos motivos. O Conselheiro informou que sobre a apuração dos fatos, a 
324 instituição mantém diversos convênios, inclusive com atendimento para policiais 
325 em espaço separado, diferentemente do informado na visita técnica do 
326 CONENIDF EM 2015. Conforme contato com o COREN e CRP e verificação das 
327 recomendações constantes nos relatórios anteriores do CONENIDF, as propostas 
328 para que a clínica adequasse sua forma de trabalho atendendo as orientações dadas 
329 pelos órgãos fiscalizadores do exercício profissional, e normativos sobre a política 
330 sobre drogas no Distrito Federal não foram e não estão sendo atendidas. Relatou 
331 que não havia registros das denúncias nem descarte adequado das drogas 
332 apreendidas no interior da clínica. Não se observou a presença ou mesmo o uso 
333 de câmeras de circuito interno, que auxiliasse no controle do uso de drogas ou de 
334 outros comportamentos indesejáveis, tais como coações e desrespeito. A clínica 
335 não é registrada no CDCA, desconsiderando recomendação anterior do 
336 CONEN/DF. Também não se observou contratação de mais médicos/terapeutas, 
337 pelo contrário, ao se observar os relatórios, foi percebido redução do quadro de 
338 funcionários. Mencionou que conforme informação do COREN, a responsável 
339 técnica e proprietária da clínica não teria correspondido às orientações feitas pelo 
340 setor de fiscalização do Conselho. Com relação às denúncias apresentadas pelo 
341 CORENIDF, que motivaram as ações do grupo de trabalho, foi observado que 
342 algumas questões são pertinentes e foram confirmadas por meio do relato de 
343 alguns internos e funcionários e, da mesma forma não foram consideradas pela 
344 clínica até o momento da visita e outras de ordem médica e farmacológica, 
345 necessitando serem averiguadas de forma mais detalhada pelos órgãos 
346 competentes. A proposta terapêutica não seria clara e não favorecia a redução do 
347 uso de drogas. A responsável pela clínica relatou dificuldades financeiras e 
348 administrativas apesar da dedicação que disse que teria ao trabalho. Foi observado 
349 forma tradicionalista de tratamento a dependência química e necessidade de 
350 promoção de mudanças, ou mesmo adoção de práticas alternativas e melhoria de 
351 qualificação/capacitação profissional dos funcionários da clínica, de forma a 
352 diminuição de conflitos e descontentamentos. Constatou-se necessidade de 
353 apuração das irregularidades apontadas pelo COREN/DF, pelos diferentes órgãos 
354 competentes, quer sejam os conselhos de classe, os sindicatos e ou associações 
355 profissionais, a polícia civil ou mesmo o Ministério Público. Ato contínuo, o 
356 Conselheiro Hernany submeteu o presente relatório à apreciação do colegiado do 
357 Conselho com o seguinte parecer: I) Encaminhamento de denúncia à polícia civil 
358 para investigar e agir em relação ao uso ou fornecimento de drogas nas 
359 proximidades ou nas dependências da clínica; 2) Encaminhamento de denúncia 
360 ao CRM e CRf para verificação das práticas pertinentes a estes profissionais; 3) 
361 Encaminhamento de denúncia aos convênios para verificação de possíveis 
362 práticas inadequadas, quanto a sobreposição de gastos pelas famílias e pelo 
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363 convênios e prestação de serviço de baixa qualidade; 4) Encaminhamento de 
364 denúncia ao Conselho de Assistência Social e MP, com o intuito de verificar 
365 relatos de restrição de liberdade (Sr. F.C.A - 68 anos); 5) Recomendação à clínica 
366 que verificasse as propostas terapêuticas com adoção de ações que visassem à 
367 melhoria da saúde e bem estar dos internos, como por exemplo melhor utilização 
368 dos espaços coletivos, ações antitabagistas, terapias ocupacionais, entre outros; 6) 
369 Maiores investimentos na qualificação técnica/profissional dos funcionários, 
370 especialmente na área de relações humanas; 7) Autuação da clínica quanto às 
371 práticas que não correspondem à política de drogas no Distrito Federal; 8) 
372 Notificar a clínica para que venha a adequar a forma de trabalho às 
373 recomendações dadas pelos órgãos fiscalizadores do exercício profissional e 
374 normativo sobre a política sobre drogas no DF. Ato contínuo, a Conselheira 
375 Aryadne informou que havia juntado ao novo processo, denúncias anteriores e 
376 respostas dos conselhos de classe referentes as denúncias. Informou que a clínica 
377 seria particular e não teria registro no Cadastro de Entes e Agentes Antidrogas do 
378 Distrito Federal (CEAAD), no entanto, o CONEN/DF já havia feitos em tomo de 
379 04 (quatro) inspeções técnicas no local, oriundas de denúncias. O Conselheiro 
380 Marcos Izaias elogiou o relatório que teria sido objetivo, percebendo que não teria 
381 sido tendencioso, podendo ajudar na melhoria e adequação da clínica. Ato 
382 contínuo, o Presidente Anderson Moura informou que havia realizado uma minuta 
383 de Decreto que já estaria tramitando pela Governadoria, para análise do 
384 Governador de Brasília, que versa sobre a obrigatoriedade de registro no Cadastro 
385 de Entes e Agentes do Distrito Federal (CEAAD), de entidades que trabalhassem 
386 com acolhimento de dependentes químicos. Ressaltou que as entidades ficariam 
387 com a obrigação de realizar o registro no CEAAD, para que o CONEN/DF 
388 passasse a fiscalizar a instituição e com isso garantiria melhor prestação de 
389 serviço. As instituições que não se adequassem ao novo regimento, teriam um 
390 prazo para se ajustar, caso não fizesse, perderiam o direito de funcionamento. Ato 
391 contínuo, o Presidente Anderson Moura informou que o relatório técnico sobre as 
392 denúncias da clínica Recanto estaria a contento e que as sugestões de medidas 
393 cabíveis de encaminhamentos à órgãos competentes estariam corretos. Ato 
394 contínuo, o Presidente Anderson Moura formalizou a aprovação do relatório 
395 técnico, sendo aprovado por unanimidade. APRESENTAÇÃO DO PARECER 
396 TÉCNICO DO GT CRIADO PELA O.S N°. 13, DE 09/07/2018, QUE VERSA 
397 SOBRE PLEITO DE RENOVAÇÃO DE REGISTRO NO (CEAAD), ~ 398 APRESENTADO PELA COMUNIDADE TERAPÊUTICA DESAFIO .J 
399 JOVEM DE BRASILIA, CNPJ: 00.339.564/0001-53, NOS TERMOS DA J400 DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO SEI N°. ).
401 00400.0000.496912018-10. O Presidente do CONEN-DF Anderson Moura passou 
402 a palavra para o Conselheiro Luis Henrique. O Conselheiro declarou que fora 
403 realizada visita técnica à comunidade terapêutica e que a parte documental estava 
404 em ordem e expostos num quadro acessível para qualquer pessoa, não havendo 
405 nenhuma irregularidade no tocante à documentação. Informou que a entidade 
406 tinha capacidade de acolhimento para 28 homens adultos, com tempo de 
407 permanência de 09 (nove) meses. Relatou que o quadro de profissionais estava I.

408 regular, composto por responsável técnico e substituto, de acordo com roteiro de 
.~ 
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409 inspeção do Conselho de Políticas Sobre Drogas. Informou que o quadro de 
410 profissionais seria formado por 07 (sete) funcionários, algumas pessoas com nível 
411 superior, e na maioria por nível médio. O Conselheiro complementou informando 
412 que um funcionário fica de plantão até as 22h. Após esse horário, as atividades de 
413 monitoramento são encerradas e só se reiniciam na manhã do dia seguinte. 
414 Ressaltou que 04 (quatro) monitores moravam na comunidade terapêutica e, em 
415 tese poderiam atuar em situações de necessidade. Relatou que a entidade 
416 disponibilizava de instalações modestas, porém, satisfatórias, higienizadas, 
417 organizadas, onde fora percebido cuidado com relação à parte física da instituição. 
418 Constatou a existência e o correto arquivamento das fichas individuais dos 
419 residentes, com uma restrição relatada a seguir. A Conselheira Priscila mencionou 
420 que ao examinar fichas por amostragem, não foram identificados registros de 
421 atendimentos ou encaminhamentos para o CAPS AD. Informou ainda que, 
422 segundo relatos dos internos, alguns teriam passado pelo CAPS e outros não. O 
423 Conselheiro Luis Henrique relatou que haveria dificuldade de transporte dos 
424 internos devido a comunidade terapêutica ser em local muito isolado, onde foram 
425 orientados a melhorar essa situação. A conselheira Priscila continuou informando 
426 que, segundo os monitores da própria entidade, não seria uma prerrogativa levar 
427 os internos para o CAPS, somente em casos de necessidade, confirmando que 
428 somente em algumas fichas haviam atendimento e ou evolução pelo CAPS. O 
429 Conselheiro Luis Henrique mencionou que durante entrevista com os internos, 
430 não foram relatados descumprimentos das garantias pela entidade, nem maus 
431 tratos, no entanto, foram observados sobre o viés doutrinário religioso da 
432 instituição. Informou que foram constatados que as instalações estariam em boas 
433 condições, com destaque a limpeza e organização das áreas internas. Relatou que 
434 haviam obras em andamento, as quais tinham por objetivo melhorar a 
435 acessibilidade das instalações, bem como rampa de acesso aos alojamentos em 
436 construção. Mencionou que o abastecimento de água seria feito por captação em 
437 poço artesiano com posterior tratamento mediante filtração. Informou que os 
438 alojamentos seriam limpos, organizados com boa conservação. A Conselheira 
439 Priscila ressaltou que havia uma proposta de fases dentro do tratamento, que é 
440 separada logisticamente pelo alojamento e pelas regalias que essas fases iriam 
441 oferecendo. Que na primeira fase os residentes ficariam em um prédio, 
442 acomodados por duplas, com menos regalias. A medida que vão evoluindo no 
443 tratamento, aproximadamente a partir do terceiro mês, ficam mais isolados e com 
444 mais regalias e a partir do sexto mês, vão para terceira fase com a proposta de 
445 desenvolvimento da autonomia e empoderamento dos internos dentro do seu 
446 tratamento, onde o grupo de trabalho julgou a proposta importante e significativa 
447 trazendo disciplina e responsabilidade para os residentes. O Conselheiro Luis 
448 Henrique relatou que os espaços de atividades seriam satisfatórios, com academia 
449 ao ar livre, sala de atividades, informática, horta orgânica em funcionamento, lago 
450 com criação de peixes que seriam consumidos pelos residentes, muitas atividades 
451 com viés profissionalizante e entrega de certificados, além de ampliação dos 
452 espaços, alojamentos. Informou que a cozinha estava organizada e usavam parte 
453 
454 
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dos alimentos produzidos dentro da entidade. Que havia uma lavanderia e que os 
próprios internos lavariam suas roupas, sem prejuízos para o tratament . Relato 
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455 que os medicamentos estavam bem acondicionados, tudo organizado. O 
456 Conselheiro finalizou dizendo que a equipe teria sido favorável à renovação de 
457 Cadastro de Entes e Agentes (CEAAD), com algumas ressalvas relatadas pelo 
458 grupo de trabalho. A Conselheira Priscila informou que o grupo seria favorável 
459 com a ressalva dos internos passarem por uma avaliação do CAPS, independente 
460 de acompanhamento sistemático ou não. A Conselheira Lívia contribuiu 
461 reiterando que as pastas de residentes que foram examinadas, não haviam 
462 encaminhamento para o CAPS, e que foram orientados a cumprir o vínculo com 
463 a rede pública de saúde o quanto antes. O outro fator seria que os internos 
464 expressaram sentir falta de conteúdo voltado para a orientação acerca da 
465 dependência química, prevenção à recaídas, inclusive nas saídas quinzenais. O 
466 parecer do grupo foi favorável à renovação, resguardada essas duas ressalvas. Ato 
467 contínuo, o Presidente Anderson Moura informou que a comunidade terapêutica 
468 Desafio Jovem de Brasília era a mais antiga do Distrito Federal, que já estaria 
469 consolidada como entidade acolhedora para tratamento em dependência química, 
470 com instalações razoáveis e procedeu a aprovação de renovação de registro junto 
471 ao CEAAD, sendo aprovado por unanimidade. AUTORIZAÇÃO PARA 
472 PAGAMENTO DOS RECONHECIMENTOS DE DÍVIDAS DO 
473 EXERCíCIO (INDENIZAÇÃO) REFERENTES AO MÊS DE JULHO/20I8 
474 EM FAVOR DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS OUTRORA 
475 FORMALMENTE CONTRATADAS: O Presidente do CONEN-DF, Sr. 
476 Anderson Moura Ato contínuo, o Presidente Anderson Moura falou que no dia da 
477 última plenária em 05 de julho de 2018, alguns conselheiros teriam o 
478 acompanhado em uma reunião na Secretaria de Estado de Planejamento, 
479 Orçamento e Gestão - SEPLAG, presentes o Secretário Adjunto - Barão, 
480 Subsecretário de Orçamento Público - Sr. Thiago Conde e a Subsecretária de 
481 Planejamento, Sra. Adriane, onde fora exposto preocupações com dificuldades 
482 orçamentárias de 2018 e 2019. Informou que fora explanado necessidade de 
483 alteração orçamentaria, caso a Procuradoria Geral do Distrito Federal (PGDF) se 
484 manifestasse pela possibilidade de assinatura de contratos em razão de ano 
485 eleitoral, e sob instrumento adequado, se seria a Lei 13.019/2014 ou a Lei 
486 8.666/93, haja vista que a SENAD recentemente lançou um edital de chamamento 
487 público com esse viés. Informou que já haviam feito encaminhamento desse 
488 processo para Procuradoria e que ainda estariam analisando e não haviam enviado 
489 resposta diante do que fora formulado. Com relação a questão orçamentaria de 
490 2018, na reunião, tentou-se convencer os presentes da SEPLAG da importância 
491 de resolver essas questões ainda este ano. Informou que eles haviam emitido uma 
492 Nota Técnica que havia mudado o entendimento e que eles haviam se 
493 comprometido a revogar o entendimento, como de fato, após 10 (dez) dias, teria 
494 sido revogado e diante da nova Nota Técnica, com eficácia para o ano de 2019, 
495 fizeram nova solicitação de alteração do elemento de despesa para ficar dentro do 
496 mesmo programa de trabalho, que iria possibilitar provavelmente assinar os novos 
497 instrumentos para cessar a situação de irregularidade. Ato contínuo, o Presidente 
498 Anderson Moura formalizou a aprovação do reconhecimento de dívidas 
499 (indenização) do mês de julho, havendo óbice dos conselheiros Jutahy e Aryadne, 
500 mantendo o posicionamento das plenárias anteriores. O Vice-Presi ente los 
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501 Martins e a Conselheira Lívia infonnaram que seriam contrários a inclusão de 
502 novos encaminhamentos para as comunidades terapêuticas visando somente 
503 aprovar o pagamento das vagas daqueles que já faziam parte dos contratos para 
504 reconhecimento de dívidas. INFORMAÇÕES GERAIS: Ato contínuo, o 
505 Presidente Anderson Moura infonnou que o Governador Rodrigo Rollemberg 
506 havia acabado de infonnar sobre urna reunião com temas e debates na áreas sociais 
507 e segurança pública, no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 05, bloco C, Sala Fernando 
508 Costa, com questionamentos sobre o que poderia ser feito para melhoria da cidade, ~ . 
509 onde o convite fora estendido aos membros do Conselho de Políticas Sobre C9/ 
510 Drogas, aos Diretores e membros atuantes das comunidades terapêuticas. 
511 ENCERRAMENTO: O Presidente Anderson Moura promoveu o sorteio de um 
512 livro, Narcóticos Anônimos, doado pelo Conselheiro Marcos Izaias, entre os 
513 participantes da plenária. Por fim, o Presidente do CONENIDF agradeceu as 
514 palavras de apoio e a presença de todos, declarando o fim dos trabalhos da ordem 
515 do dia e encerrando a plenária às 12h45min. E, para constar, foi redigida e lavrada 
516 para que, após lida e aprovada, seja assinada pelo Presidente e demais 
517 Conselheiros do CONENIDF. 
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áAryadn a Argôlo Muniz 

Representante do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal 

Ir 
_-----:í 
Luis He; rique Dourado Sampaio 

Representante daolícia Civil do Distrito Federal 

Jut y Magal ães Net 

,K~~resentat1te da Sacie 

~ J 

L' . ~.~ ~F-ctt 'I CvIVla arCIa ana e I va 

Represe taAte da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal 

~ 
Francisco das Chagas Alves Aguiar Júnior 

Representante do Conselho Regional de Fannácia do Distrito Federal 

Paula Ribeiro e Oliveira 

Representante da Secretar'a de Educação do Distrito Federal 
f 

Maria do Socorro Garrido
 

Representante da Sociedade Civil
 

Stênio Ribeiro de Olivein~l~ V""-/
 

Representante da Ordem dos Advogados do Brasil! Seção-DF,
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Representa te âa Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento 
Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos 

':'! le., ~ J. ~. 
Helena Ferreira de Mo
 
Representante da Associação Médica de Brasília
 

~ 
. ar re 10 zaia Ribeiro 

(Representante dos Centros de Recuperação, Comunidades Terapêuticas e 
Similares Não Governamentais 

Mareio Cavalcante de Vasconcelos 
Representante da Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz 
Social do Distrito Federal 

: J I " ./lAUh~~ 
Waleska Batistà ernandes 

Representante do Conselho Regional de Serviço Social - 8a Região 
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