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Comunidade Terapêutica Renascer 

A.N.S.A. 

Regulamento Interno 

A – Da Admissão 

1. Querer recuperar-se é condição essencial. 

2. Submeter-se ao programa da triagem, que compreende: 

a) Passar pela avaliação psicoterapêutica a ser efetuada pelo técnico responsável (Assistente Social, 

Psicóloga/Enfermagem e/ou T.O) pela triagem; 

b) Passar pela avaliação, mediante apresentação dos exames (Uma oportunidade para detecção precoce 

dessas doenças, visto que se constitui de uma população de risco): Hemograma Completo, Hepatite B 

e C, TB (tuberculose), HIV (pré aconselhamento), tais exames são requisitos para admissão na C.T . 

c) Após a triagem, a Comunidade Terapêutica (C.T.) poderá acolher o usuário com problemas de saúde 

que faça a utilização de medicamentos de uso contínuo, mediante a apresentação de avaliação e receita 

médica atualizada que será levada ao conhecimento da equipe especializada. Não será permitida a 

admissão dos usuários que façam uso de medicamentos ansiolíticos e psicotrópicos que se enquadram 

na área específica de psiquiatria, tais como transtornos mentais moderados e severos, obsessivos 

compulsivos, esquizofrenia entre outras doenças mentais. Enquanto presente na C.T. o mesmo deverá 

ser acompanhado pelo médico responsável emitente da receita; 

d) A triagem será realizada na Casa de Apoio Renascer, agendados com antecedência; 

e) Menores de 18 anos de idade não poderão ingressar na C. T.  

3. Aceitar as normas de funcionamento e este regulamento. 

 
B – Da Interrupção do Tratamento 

1. A C. T. não se responsabilizará pelo acolhido que desejar interromper seu tratamento antes da 

conclusão do programa, em conseqüência, fica proibido de freqüentar a Comunidade, a não ser que 

tenha autorização da equipe técnica;  

2. O acolhido que, por algum problema de saúde, ficar impossibilitado de participar das atividades da 

C.T., terá o seu tratamento interrompido, voltando para a sua residência e retornando para a C.T. após 
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a sua recuperação. Obs: Caso tenha recaída em sua residência, o mesmo terá que reiniciar o tratamento 

permanecendo na C.T. por mais 1 meses; 

 

 Parágrafo Único – Caso o acolhido desista em dar continuidade ao tratamento, em qualquer época de 

sua permanência na comunidade terapêutica, deverá solicitar com antecedência de 24 (vinte e quatro) 

horas para avaliar a sua decisão. Persistindo sua vontade fica a critério da Equipe convocar uma 

intervenção familiar; e se houver desistência do abandono da C.T., também caberá a equipe técnica 

decidir se o mesmo permanecerá em tratamento. 

 

C – Da Readmissão 

A readmissão do residente será permitida dependendo da avaliação da equipe técnica e submetida a um 

novo processo de admissão (somente depois de 3 meses). 

1. Nos casos não previstos nestes artigos, ficará a critério e avaliação da equipe técnica. 

 

D – Da Educação e Higiene 

São deveres dos acolhidos: 

1.  Realizar a higiene pessoal a arrumar a cama após o levantar; 

2.  Arrumar e limpar o quarto todos os dias (deverão estar sempre organizados); 

3.  Tomar banho e trocar roupa íntima diariamente; 

4.  Deverão manter sempre a boa aparência: Barba, Cabelo, Unhas e etc; 

5.  Colocar a roupa suja em local apropriado, até a lavagem; 

6.  Comparecer às reuniões, adequadamente vestido, bem como, nas reflexões e refeições; 

7.  Deverão lavar as roupas e manter a lavanderia sempre organizada e não entregá-las aos 

familiares no dia de visita; 

8.  Zelar pela limpeza e conservação das dependências internas e externas da Comunidade; 

9.  Manter o material da cozinha, almoxarifado, biblioteca, e outros, exclusivamente nas 

dependências desta; 

10.  Não guardar alimentos dentro dos quartos;  

11.  Manter móveis e instalações limpas e conservadas;  

12.  Zelar pelo material de limpeza; 
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13.  Ter uma postura adequada de convivência comunitária (Desenvolver o potencial empático; não 

é permitidas brincadeiras de mão e nem ameaças de qualquer natureza...); 

14.  Não falar gírias e conversas de ativa e nem do passado (salvo nas reuniões) para não 

influenciar outros residentes; 

15.  Colaborar com todos os companheiros, zelando assim com o bem estar comum; 

16.  Bater na porta antes de adentrar a um recinto fechado, aguardando a autorização; 

17.  Pedir licença para interromper uma conversa; 

18.  Antes de qualquer reunião, ir ao banheiro e tomar água; 

19.  Somente deixar no varal toalhas e/ou roupas molhada; 

20.  Recolher seu material de higiene pessoal, após o uso; 

21.  Manter o armário arrumado todos os dias; 

22.  Respeitar e compreender quando o colega estiver rezando, lendo e escrevendo; 

23.  Respeitar o momento de descanso do companheiro, evitando falatórios, risadas, após às 22:00 

horas; 

24.  Comunicar o coordenador ou qualquer membro da equipe a respeito de qualquer anormalidade 

ocorrida. 

25.  Somente será permitido na C.T. cantar músicas com princípios cristãos, com valores éticos e 

morais. 

26.  Não fazer uso de brincos, pirsens...etc. 

 

E – Da Disciplina 

1. São deveres dos acolhidos: 

1- Participar das atividades programadas na C. T. (Comunidade Terapêutica); 

2- Manter a pontualidade nas atividades programadas; 

3- Cumprir as atribuições e responsabilidades que lhes são determinadas; 

4- Desligar luz e aparelhos sonoros até as 22:00 horas; 

5- Só adentrar em seu próprio quarto; 

6- Deitar-se nos quartos somente após o almoço e após o término das atividades; 

7- Só usar roupas e outros pertences que sejam de sua propriedade. Cabe destacar, que qualquer 

doação de roupas deve ser feita com o conhecimento do monitor. 
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8- Não se afastar da área da Comunidade sem autorização; não conversar com vizinhos da C.T. ou 

transeuntes externos sem a presença do monitor.  

9- Proteger e preservar a natureza, não cortando árvores, flores e frutos, sem autorização, assim como 

maltratar os animais; 

10- Manter os medicamentos conforme receituário médico com a Coordenação, exceto o que for 

liberado pela mesma; 

11- Não promover nem participar de jogos de azar; 

12- Não realizar transações (compra, venda ou troca) de roupas e outros objetos pessoais; 

13- Não manter dinheiro em seu poder, entrega-lo à Coordenação; 

14- Não criar nenhum tipo de animal nas dependências da C.T. sem autorização da Coordenação; 

15- Assistir TV somente no horário permitido; 

16- Não manter relações íntimas que atentem a moral e aos bons costumes, com pessoas na C.T.; 

17- Os objetos pessoais: roupas, calçados, cigarros, correspondências, etc... deverão ser entregues à 

Equipe Técnica que providenciará a entrega ao acolhido. 

18- Não levar para o banheiro revistas ou objetos inadequados, bem como permanecer ali mais tempo 

que o necessário; 

19- Não escrever, desenhar, rasurar, colocar ou colar figuras ou adesivos em móveis, janelas, vidros e 

paredes da C.T.; 

20- Não é permitido batucadas, gritarias, etc... que perturbem os demais residentes; 

21- Não andar de sunga, cueca, nu ou sem camisa na Comunidade; 

22- Não pendurar peças de roupas nas janelas ou mobílias; 

23- Não usar ferramentas, máquinas ou outros objetos sem autorização da equipe de trabalho, devendo, 

após o uso recolocá-las limpas no seu devido lugar; 

24- Na Capela, nas reuniões e reflexões não será permitido o uso de boné, chapéu; 

25- Não sair do refeitório portando talheres, copos, etc; 

26- Para os trabalhos na Comunidade (horta, cozinha, limpeza da casa, limpeza do quintal, cuidado 

com os animais, limpeza da capela, etc) os residentes serão responsáveis com atividades alternadas; 

27- Não será permitida a entrada de residentes na cozinha e na dispensa a não ser que sejam 

autorizados; 

28- As doações trazidas pelos familiares deverão ser colocadas sempre em comum; 
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29- Nas refeições e em qualquer situação de fila os acolhidos obedecerão a ordem estipulada do dia. 

30-  Os acolhidos deverão permanecer na área que pertence a Comunidade Terapêutica e no período 

noturno somente na área residencial na comunidade; 

31- Os acolhidos não poderão portar e nem se comunicar por celulares e rádio.  

32- Não será permitido aos acolhidos solicitar qualquer tipo de favores ou auxilio de qualquer natureza 

aos voluntários e visitantes, sendo passível de advertência, devendo sim comunicar a equipe qualquer 

tipo de necessidade; 

 

F – Da Espiritualidade 

A espiritualidade faz parte do programa de recuperação. O acolhido será aceito independente de sua 

crença religiosa, porém, a espiritualidade tem inspiração católica, presente na instituição.  

 

G – Da Laborterapia 

1. O acolhido deverá zelar pela ferramenta que lhe é confiada, e após sua utilização guardá-la limpa no 

local destinado para tal fim; 

2. O horário destinado para a prática de laborterapia é o fixado no cronograma interno da Comunidade, 

podendo haver antecipação ou prorrogação do seu término, a critério da Coordenação; 

3. O acolhido deverá ocupar-se única e exclusivamente de suas tarefas, não podendo dirigir-se a outros 

locais, a não ser que seja solicitado pelos responsáveis; 

4. A escala da laborterapia será efetuada pela Coordenação, respeitando a faixa etária do acolhido, 

assim como suas condições e possibilidades, na qual será obrigatória a aceitação dos mesmos; 

5. Os acolhidos deverão participar de todas as atividades estabelecidas pela Comunidade Renascer 

   * Atividades: (suinocultura, agricultura, tratos culturais, culinária, lavanderia, higienização das 

instalações e similares, jardinagem, reformas e pinturas em geral (manutenção da chácara) 

                   trabalhos manuais procedente de parcerias com Empresas privadas, dentre outras atividades);    
 

Obs: Ressaltamos que o trabalho desenvolvido pelos acolhidos (laborterapia) faz parte do 

tratamento, sendo assim não se estabelece nenhum vinculo empregatício com o acolhido, pois a 

casa de recuperação não visa fins lucrativos; 
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H – Atividades Externas 

1. Serão realizadas saídas de residentes para questões práticas (INSS, Fórum) e, em caso de urgência 

(Hospital, Centro de Saúde, Dentista, etc), sempre acompanhadas de um monitor em datas pré-

determinadas pela Comunidade; 

2. Somente poderão participar de palestras fora da Comunidade, os residentes convocados pela equipe. 

É facultado ao residente aceitá-la ou não. Em caso da não aceitação, será escolhido outro residente 

para prestar o voluntariado; 

3. Casos especiais como falecimento de parentes (ascendentes ou descendentes diretos) e outros, 

deverão ser avaliados e decididos pela Coordenação, para que ocorra sua saída do centro de 

tratamento, acompanhado por um membro da equipe técnica; 

4. A ressocialização: Ressocialização significa a saída para um final de semana com os familiares ou 

atividade diferenciada do cotidiano da CT. Todo 2º final de semana do mês ocorre a ressocialização na 

CT, mas para ter direito a ressocialização é necessário que o recuperando tenha 90 dias ou mais de 

residência ( com saída na sexta – feira a partir das 08:00h, com retorno na segunda feira até as 11:00h) 

Neste processo de reintegração familiar e social a família deverá buscá-lo e trazê-lo;  

4. a -  No retorno à Comunidade será coletado (urina) para exame toxicológico.  

4. b - No caso de “RECAIDAS” durante a saída de visita de ressocialização, prolongará o seu tempo 

de tratamento por mais 30 dias e perde o direito da próxima visita, ficando à critério da Equipe técnica 

para as demais  providencia.  

5. São proibidas as liberações dos residentes para visitarem seus familiares (ressocialização) nos 

períodos festivos como: Natal, Ano Novo, Carnaval; 

 

Orientações para a saída dos residentes 

1.  O acolhido deverá sempre solicitar a consulta ou perícia com o monitor; 

2.  O procedimento para o agendamento de consultas para os acolhidos, com o médico ou com o 

dentista será: somente serão levados para o hospital ou dentista os acolhidos estiverem incomodados 

pela dor. Para tratamento dentário estético, será liberado após o 3º mês de tratamento; e agendamento 

de perícia ou INSS, apenas após 20 dias de tratamento; casos excepcionais serão avaliados e 

decididos pela equipe.  
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3. Os monitores deverão estar sempre cientes dos atendimentos ou da perícia, pelo menos com um 

dia de antecedência, exceto em caso de urgência; 

 

I – Das visitas 

1.  A comunicação com os familiares se dará através de telefonema uma vez por semana (sábado 

das 13:00 às 17:00horas), sendo que na mesma ligação deverão pedir aos mesmos que 

providenciem as suas necessidades (roupas, objetos, cigarros...etc..) 

2.  Das visitas que serão no segundo domingo de cada mês e através de cartas que serão entregues 

à equipe Técnica que fará chegar ao destino  

3.  Para ter direito a visita, os familiares deverão participar de algum grupo de apoio (Amor 

Exigente, Pastoral da Sobriedade e A.A, etc). 

4.  Os familiares deverão respeitar as dependências físicas da entidade, assim como atitudes que 

atentam a moral e bons costumes. 

 

J – Das Penalidades 

1. Após o período de adaptação, o acolhido estará sujeito as seguintes penas: 

2.  Advertência verbal (individual ou em grupo); 

3. Advertência com anotação na ficha disciplinar; 

 

Parágrafo Único – O acolhido entrará no processo de recuperação, portanto, estará sujeito a cometer 

falhas.  Caso venha a descumprir as regras o residente será advertido e na  5ª advertência com 

anotação em prontuário o mesmo é convidado a pensar em suas atitudes e em seu tratamento, cabe 

ressaltar, que dependendo do comportamento do acolhido, o mesmo poderá vir a se excluir da 

comunidade em sua 6ª advertência. É preciso enfatizar, que a Comunidade tem como objetivo 

promover o encontro com Deus e uma mudança de comportamento. Sendo assim, o que mais importa 

para Deus, também deve ser o que mais importa para cada um de nós: mudar de vida. 

 

2. A pena de exclusão será aplicada aos acolhidos que fizerem o uso de álcool e outras drogas, prática 

sexual, agressão, pois nestes casos os envolvidos estarão se excluindo da comunidade terapêutica. 
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3. O acolhido tabagista poderá fumar somente cigarros de papel convencional (não é permitido 

confeccionar manualmente e nem consumir cigarros de folha de papel, palha, fumo picado, fumo de 

corda, cachimbo, palheiro e outros.) é  permitido o consumo de até (10) dez cigarros por dia, nos 

intervalos das atividades e horários livres. 

 

 OBS: É PROIBIDO O ACOLHIDO PEDIR ( SERRAR) CIGARROS AOS VISITANTES DAS 

COMUNIDADE. 
 

 

Parágrafo Único – O objetivo da entidade é reabilitar o residente e não excluí-lo. Sendo assim, ao 

praticar qualquer um dos itens acima referidos, sabedor antecipadamente do conjunto  de  regras   da 

C. T., o acolhido estará procurando sua própria exclusão, ou seja, ele próprio estará se excluindo da 

Comunidade Terapêutica. 

 

 

K – Das Disposições Gerais  

 

01. Todo acolhido terá seus pertences revistados no ingresso à comunidade e no desligamento da 

mesma, inclusive nas datas de retorno de visita aos familiares; 

02. Caso seja encontrado drogas ilícitas junto ao residente dependente químico, será feita comunicação 

à policia local; 

03. Nos casos de exclusão, a família será comunicada e deverá imediatamente providenciar seu retorno 

para a sua casa; 

04. Em caso de danos involuntários, o causador deverá levar ao conhecimento da equipe, para que 

possam ser tomadas as providências e reparos necessários; 

05. A entidade não se responsabilizará pelos gastos financeiros e dívidas contraídas pelos acolhidos 

antes do ingresso na entidade ou nas ressocializações; 

06. Os documentos pessoais do acolhido deverão ser guardados na C.T. pelo monitor; 
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L -  Do Direito de uso de imagem e voz do interno. 

A Associação Nossa Senhora Aparecida fica autorizada a utilizar a imagem e voz 
(manifestação ou depoimento) do interno, capturadas ou gravadas durante o período em que durar a 
internação, obtidas em eventos e outras atividades realizadas pela instituição, para divulgação dos 
trabalhos por ela executados, através de publicações em informativos, encartes, folders, jornais e/ou 
semelhantes, bem como em qualquer outro meio de comunicação, falada ou escrita, inclusive Blogs, 
Home page e redes sociais, sem qualquer finalidade comercial ou lucrativa por ambas as partes; O 
interno confere exclusividade à ASSOCIAÇÃO para uso das imagens e voz, obrigando-se o interno a 
não autorizar para terceiros a utilização da imagem deste contrato, salvo por anuência escrita da 
Associação. A presente autorização é concedida a título gratuito, por ambas as partes, abrangendo o 
uso da imagem e voz, como acima mencionado, em todo o território nacional e no exterior, em todas 
as suas modalidades, sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem do 
interno ou utilização pela Associação. 
 

Este regulamento interno é passível de mudança, resguardando o direito da equipe técnica 

e/ou diretoria decidir e resolver os casos omissos a este, bem como, incluir, excluir ou alterar qualquer 

item sem prévio aviso. 
 

Equipe Técnica e Diretoria  

          

DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NO PRESENTE 

REGULAMENTO, PARA PERMANÊNCIA NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA RENASCER. 

 

Olímpia, SP ____ de ______________de _____ 

 

NOME:________________________________________________________________________ 

            

RG:___________________________CPF:_________________________                                          

 

ASSINATURA DO ACOLHIDO:__________________________________________________                   


