
 

 
SOLICITAÇÃO: Informações sobre eventual existência no estado da Bahia de instituição 
pública/conveniada ao SUS para tratamento de dependência química em adolescentes na 
modalidade de internação compulsória e indicação de clínicas privadas voltadas para esse 
fim. 
 
 
IDEA Nº 3.9.118925/2020 
 
SOLICITANTE: 12ª Promotoria de Justiça de Itabuna/BA 
 
 
 
  

Prezado colega,   

 

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção à solicitação formulada por e-mail, 
apresento a V.Exª as seguintes informações: 

 

Não há convênio entre o Estado da Bahia e instituição de internação compulsória de 
usuários de substâncias psicoativas, nem no âmbito da saúde nem da assistência social, 
em atenção às diretrizes e parâmetros estabelecidos na Portaria MS nº3.088/2011 - RAPS 
e na Resolução ANVISA RDC nº29, de 30/06/2011 (art.19, inc.III), em anexo.  

 

A Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social – 
SJDHDS, através da SUPRAD, firmou convênio com uma comunidade terapêutica para o 
serviço de acolhimento residencial transitório e voluntário de adolescentes de 12 a 18 anos 
de idade incompletos, consistindo na Casa de Passagem Belém, situada no município de 
Alagoinhas (casapassagembelem@hotmail.com. TEL: (75)3181-9275 / (75)3422-7677/ 
(75) 99945-8103).  

 

A partir da pesquisa realizada por este Centro de Apoio Operacional, foram 
identificadas as seguintes clínicas privadas de internação de usuários de substâncias 
psicoativas, situadas em municípios próximos à cidade de Itabuna; 

  

• GRUPO ALIANÇA PELA VIDA 

Disponível em: https://grupoaliancapelavida.com.br/ 
Unidades em Ilhéus e Eunápolis, atendem adolescentes acima de 16 anos e com ordem 
judicial atendem com idade inferior. 
Tel: (73) 99920-4026 
(Internação mínima de 180 dias 7x R$ 2.500,00 sem medicações incluídas)  
 
 

https://grupoaliancapelavida.com.br/


 

• CLÍNICA GRAÇA MATOS    

Unidade Ibicaraí 

Tel (73) 99758-2644   

 

• PROJETO BRASIL SEM DROGAS  

Disponível em:  https://www.projetobrasilsemdrogas.com.br/ 
Unidade Guanambi  
 

• CLINICA DE RECUPERAÇÃO 

Disponível em:  https://www.buscaclinicasderecuperacao.com.br/clinica-de-
recuperacao/ba/ilheus/1563 
Unidade Ilhéus- Não consegui contato direto, mas pela informação da internet eles têm 
atendimento à adolescente. 
 

• CLINICA DE RECUPERAÇAO BRASIL 

Disponível em:  https://www.clinicaderecuperacaobrasil.com/ 
Unidade Ilhéus- atendem adolescentes 
 

• CLÍNICA CERTA DROGAS 

Disponível em:  http://www.clinicacertadrogas.com.br/masculina.html 
Unidade Ilhéus- atendem adolescentes 
 

• INSTITUTO NOVA VIDA 

Disponível em:  https://www.institutonovavida.org/clinica-de-recuperacao-evangelica 
Informação que há clínica na Bahia e atendem adolescentes 
 

• CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO AMAZIAS 

Disponível em:  https://www.buscaclinicasderecuperacao.com.br/clinica-de-
recuperacao/ba/barreiras/1118 
Informação pela internet que há Clinica em Barreiras e atendem adolescentes 
 
 

• CLÍNICA RE_SIGNIFICAR 

Disponível em: https://www.buscaclinicasderecuperacao.com.br/clinica-de-recupera-

cao/ba/barreiras/1030 

Informação pela internet que há Clinica em Barreiras e atendem adolescentes 
 

• CLÍNICA BOM VIVER 
RUA DR. ARLINDO TELES, S/N, IAPI, SALVADOR/BA. 
TEL; (71) 3386 1149 ou (71) 33861433  
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Segue, em anexo, o parecer técnico elaborado pela equipe da CATI - Central de 
Assessoramento Técnico Interdisciplinar do Centro de Apoio Operacional da Criança e do 
Adolescente, contendo sugestões de medidas a serem adotadas em favor do adolescente 
usuário de substância psicoativa. 

 

Na expectativa de ter colaborado para o desenvolvimento de vossa atividade 
finalística, renovo os votos de estima e distinta consideração. 

 

 

 

Márcia Rabelo Sandes 
Promotora de Justiça 

Coordenadora do CAO da Criança e do Adolescente 
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