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Apresentação do Plano 

 

 

Este plano é resultado de um conjunto de esforços realizado pelo Conselho 

Municipal sobre Álcool e outras Drogas de Piracicaba, S/P (COMAD), buscando dar 

orientação e diretividade às ações que vêm sendo realizadas desde sua instituição e 

empreender novas atividades que contribuirão na qualificação da atenção aos usuários 

no município. 

Assim, os representantes do COMAD, trabalharam coletivamente e arduamente 

durante os dez meses de duração do projeto, acompanhados por profissional designado 

pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES), o que resultou no 

conjunto de proposições do plano, bem como envolveram um outro conjunto de 

colaboradores do município identificados com a questão, na perspectiva de construir uma 

política municipal para a sociedade local alicerçada em conceitos atuais, voltada para as 

diversas necessidades dos usuários e embasada nos princípios da democracia e dos 

direitos humanos. 

Contou com o apoio técnico do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas (NEPP) da 

UNICAMP que subsidiou os participantes durante o projeto em suas diversas etapas: 

diagnóstico, capacitação para alinhamento conceitual e formulação do plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Metodologia 

 

No processo de planejamento a metodologia utilizada está apoiada no método de 

planejamento estratégico- situacional e em processos de aprendizagem significativa, que 

considera a vivência dos atores no campo.  

Para a formulação do plano, foram realizadas oficinas de planejamento nos dias 19 

e 26 de junho de 2015 em quatro períodos, contando com a participação dos atores aqui 

considerados como os formuladores do plano e identificados no documento, e, com o 

apoio de pesquisadores e profissionais do NEPP/UNICAMP. 

As oficinas desenvolveram-se considerando as seguintes etapas. 

 Apresentação e ajustes no diagnóstico 

 Apresentação da metodologia com conceitos e definições 

 Formulação propriamente dita contendo: 

 

Referências externas -desafios e potencialidades 

Referências internas-fortalezas e fragilidades 

Opções Estratégicas 

Objetivos Estratégicos 

Estratégias 

Projetos/ Ações/Atividades 

 

Após as oficinas o COMAD orientado, realizou a análise de viabilidade e a 

priorização dos projetos aprovados. 

Além disto, iniciou-se a formulação de uma agenda para o COMAD que deve ser 

discutida e concluída após a aprovação do plano nas instâncias gestoras. 
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PLANO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 

 

 

Referências Externas 

 

 

Potencialidades: 

 

• Presença do problema do AD na agenda nacional 

• Políticas de conscientização e tratamento quanto ao uso de drogas (por 

exemplo, o tabaco) 

• Criação da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas 

• Maior acesso e oferta às capacitações – SENAD 

• Ampliação das estratégias modus operandi da Atenção Básica e da RAPS 

• Ampliação da participação da IES no debate do campo acadêmico 

• Possibilidade de recursos via apreensão do tráfico de drogas 

 

Desafios: 

 

• Baixa cobertura de atenção em Saúde Mental 

• Corte atual de recursos do orçamento federal 

• Formação de profissionais, ampliação nos serviços e distribuição 

• Ausência de políticas e recursos para ações intersetoriais 

• Dificuldade de implementação da RAPS/AB 

• Participação do município no financiamento do setor saúde (crescente e maior 

que o Governo Federal) 

• Ausência de investimento na política de Redução de Danos 

• Dificuldade de atenção às comorbidades – recursos/tecnologias/ações 

• Ausência de processos para captação de recursos apreendidos do 

tráfico/comércio ilegal 

 

 

 

 



 
 

 

Referências Internas 

 

 

Fortalezas: 

 

• Solicitação do Governo Municipal ao COMAD para elaboração do Plano de 

Atenção ao usuário AD 

• Desenho do Plano Municipal de Saúde e modelo de Saúde Mental  atualizado 

e com avanços 

• Capacitação para equipes AB – médicos e enfermeiros – pelos profissionais da 

Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde 

• Acolhimento no Ambulatório de AD do tipo “Portas Abertas” 

• Mudança do modelo de Desenvolvimento Social para o trabalho em rede 

  

Fragilidades: 

 

• Modelo de Atenção em Saúde Mental inadequado: queixa / conduta 

• Pouca qualificação e capacitação de profissionais educadores, segurança 

pública e social no campo 

• Localização do Ambulatório de AD inadequada e com dificuldade de acesso 

por transporte público  

• Processos de trabalho nos serviços de saúde e assistência inadequados para 

AD 

• Retaguarda para Atenção de Urgência em SM- SAMU/PS/UPA. Médicos das 

emergências são terceirizados e não vinculam nem encaminham adequadamente à 

rede. 

• Baixa cobertura na atenção ao usuário AD 

• Incipiência nas ações de Redução de Danos intersetoriais  

• Ausência de ações específicas de Redução de Danos para pessoas em 

situação de rua 

• Ações pouco conhecidas ou definidas em âmbito de segurança pública ao 

usuário AD 

 

 



 
 

 

 
Opções Estratégicas 

 
 

1. Ampliação e qualificação de serviços e ações e atenção ofertada 

 

2. Sensibilização da sociedade local para uma perspectiva humanizada baseada nos 

Direitos Humanos sobre a questão AD 

 
 

 

 
Objetivos Estratégicos 

 
 

1.1. Buscar a integração das ações 

 

1.2. Implantar RAPS e ampliar o acesso aos serviços 

 

1.3. Ampliar e diversificar a oferta de serviços 

 

1.4. Qualificar os profissionais em geral (serviços básicos e especializados, segurança 

pública, etc.) que atuam diretamente sobre a questão AD 

 

1.5. Promover formação permanente dos representantes do COMAD 

 

1.6. Criar e implantar programa de prevenção ao abuso e dependência de drogas 

 

1.7. Fortalecer ações de promoção à saúde 

 

 

2.1.Apoiar a descriminalização do uso 

 

2.2. Implantar fóruns permanentes abertos à sociedade 

 



 
 

Estratégias/Projetos no âmbito da Promoção à Saúde 
 

 

1. Conhecer os programas e ações potenciais dos territórios 

 

2. Promover e divulgar projetos integrados de esporte, cultura e lazer de forma 

descentralizada para todas as gerações da sociedade 

 

3.  Buscar participação de comunidades locais na construção de espaços de lazer 

e cultura através de recursos públicos, privados e locais 

 

4. Fortalecer os Centros Comunitários com maior envolvimento como a 

associação de moradores locais, articulando-os com ações da educação 

(escolas, cultura, esporte e lazer 

 

5. Estabelecer um cronograma de atividades dentro dos fóruns permanentes 

sobre “Qualidade de Vida” nas comunidades e no âmbito municipal 

 

6.  Valorizar os espaços escolares como ambientes promotores de qualidade de 

vida 

 

7.  Reativar e ampliar os projetos de Cultura Permanentes e Itinerantes 

 

8. Criar e implantar de Centros de Convivência 

 

9.  Criar e implantar projetos de contra turno escolar e fortalecer a proposta de 

escola em período integral 

 

10.  Criar material publicitário informativo para divulgação à sociedade de projetos 

e propostas de cultura, esporte e lazer 

 

11.   Fortalecer os Centros de Inclusão Digital 

 

12.   Expandir o projeto GURI (ensino de música) 

 



 
 

13.  Ampliar e fortalecer projetos específicos em áreas de ocupação 

 

14.  Implantar e divulgar de forma descentralizada o projeto “volante” da Secretaria 

de Trabalho e Renda 

 

15.  Ampliar o número de vagas e o acesso às creches de acordo com as 

necessidades locais 

 

16.  Aumentar o número de equipes de PSF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Estratégias/projetos no âmbito da Prevenção - ações de prevenção 

primária em AD 

 

1. Adequar, ampliar e apoiar projetos de cultura, esporte e lazer em bairros de 

periferia 

 

2. Ampliar as ações de serviços de fortalecimento de vínculos familiares, 

integrados ao trabalho nas escolas 

 

3. Criar e fortalecer redes de atores socioculturais nas diferentes regiões da 

cidade para integração das ações 

 

4. Criar programas de capacitação permanente aos profissionais das áreas 

sociais para desenvolver atitudes e promover ações preventivas 

 

5.  Implantar as ações de prevenção junto aos alunos e pais nas escolas públicas 

e particulares (incluindo Redução de Danos) 

 

 

Estratégias/projetos no âmbito da Prevenção - ações de prevenção 

secundária e terciária em AD 

 

1. Definir melhor as ações das áreas da saúde e assistência, estabelecendo 

protocolos integrados 

 

2.  Criar e implantar ações de prevenção em Redução de Danos junto aos pontos 

de grande concentração de uso de álcool e drogas 

 

3.  Integrar as ações da AB e dos serviços especializados através de protocolos 

comuns 

 

4.  Capacitar os profissionais sociais e de segurança para abordagem e 

acompanhamento nos casos de uso AD 

 



 
 

5. Implantar ações de Redução de Danos em Consultórios de Rua e na AB 

 

6. Capacitar profissionais de serviços de acolhimento para abordagem do usuário 

AD 

 

7. Realizar campanhas específicas para diferentes grupos populacionais 

 

8. Estimular a realização de pesquisas em parceria com IES sobre acesso e uso 

de AD  

 

 

Estratégias no âmbito da Recuperação e Reabilitação 

 

1. Implantar ações e serviços já previstos nas políticas municipais elaboradas  

 

2. Instituir protocolos clínicos comuns na rede de atenção  

 

3. Instituir protocolos de encaminhamento na rede intersetorial pública e da 

sociedade civil (iniciar a instituição de protocolos pelos CRAS, AB e escolas de 

ensino fundamental) 

 

4. Promover capacitação permanente para os profissionais dos diferentes 

serviços da rede 

 

5. Criar ações ou organizar fóruns específicos para sensibilizar o setor de 

Educação e outros setores 

 

6. Apresentar experiências exitosas e outras mais frágeis nos processos de 

capacitação 

 

7. Conhecer a política municipal de Saúde do Trabalhador – CEREST 

 

8. Conhecer e estimular as organizações privadas a estruturar programas de 

prevenção e encaminhamento do usuário AD  

 



 
 

9. Ampliar serviços de referência para crianças e adolescentes 

 

10.  Fortalecer a ampliação das equipes de Saúde da Família 

 

11.Implantar urgentemente Consultórios de Rua e CAPS AD III 

 

      

Lista de Projetos após análise de Viabilidade realizada pelo COMAD 

 

Promoção à saúde 

 

1. Promover e divulgar projetos integrados de esporte, lazer e cultura de forma 

descentralizada para todas as gerações da sociedade (Estratégias para ações 

conjuntas e descentralizadas nos bairros) (1º)  

 

2. Fortalecer os Centros Comunitários com maior envolvimento como a 

associação de moradores locais, articulando-os com ações da educação 

(escolas, IES), cultura, esporte e lazer (2º) 

 

3. Implantar e divulgar de forma descentralizada o projeto “volante” da Secretaria 

de Trabalho e Renda (3º); 

 

4. Criar material publicitário informativo para divulgação à sociedade civil de 

projetos e propostas de cultura, esporte e lazer (4º) 

 

5. Fortalecer os Centros de Inclusão Digital (5º) 

 

6. Reativar e ampliar os projetos de Cultura Permanentes e Itinerantes (6º) 

 

7. Expandir projetos de ensino de música, a exemplo do Projeto Guri, 

Movimentação Cultural e Casa do Hip Hop, etc. (7º) 

 

8. Conhecer os programas e ações potenciais dos territórios (A – necessidade de 

investimento de recurso para a ação; B – necessidade de contratação de 

terceiros ou de parceria com as IES para realização do diagnóstico) (8º)  



 
 

 

9. Buscar participação de comunidades locais na construção de espaços de lazer 

e cultura através de recursos públicos, privados e locais (9º) 

 

10.   Ampliar e fortalecer projetos específicos em áreas de ocupação (10º) 

 

11.   Estabelecer um cronograma de atividades dentro dos fóruns permanentes 

sobre “Qualidade de Vida” nas comunidades e no âmbito municipal (11º) 

 

12.   Criar e implantar Centros de Convivência (12º) 

 

13.   Aumentar o número de equipes de PSF (13º) 

 

14.   Criar e implantar projetos de contra turno escolar e fortalecer a proposta de 

escola em período integral (14º) 

 

15.   Ampliar o número de vagas e o acesso às creches de acordo com as 

necessidades locais (15º) 

 

16.   Valorizar os espaços escolares como ambientes promotores de qualidade de 

vida (16º) 

 

 

Prevenção primária 

 

1. Adequar, ampliar e apoiar projetos de cultura, esporte e lazer em bairros de 

periferia (1º)  

 

2. Criar e fortalecer redes de atores socioculturais nas diferentes regiões da 

cidade para integração das ações (2º) 

 

3. Ampliar as ações de serviços de fortalecimento de vínculos familiares, 

integrados ao trabalho nas escolas (3º) 

 



 
 

4. Criar programas de capacitação permanente aos profissionais das áreas 

sociais para desenvolver atitudes e promover ações preventivas (4º) 

 

5. Implantar as ações de prevenção junto aos alunos e pais nas escolas públicas 

e particulares (incluindo Redução de Danos) (5º) 

 

 

Prevenção secundária e terciária 

 

1. Implantar ações de Redução de Danos em Consultórios de Rua e na AB (1º) 

 

2. Definir melhor as ações das áreas da saúde e assistência, estabelecendo 

protocolos integrados (2º) 

 

3. Integrar as ações da AB e dos serviços especializados através de protocolos 

comuns (3º) 

 

4. Capacitar profissionais de serviços de acolhimento para abordagem do usuário 

AD (4º) 

 

5. Realizar campanhas específicas para diferentes grupos populacionais (5º) 

 

6. Capacitar os profissionais sociais e de segurança para abordagem e 

acompanhamento nos casos de uso AD (6º) 

 

7. Criar e implantar ações de prevenção em Redução de Danos junto aos pontos 

de grande concentração de uso de álcool e drogas (7º) 

 

 

GERAIS: Estimular a realização de pesquisas em parceria com IES sobre acesso e 

uso de AD  

 

 

 



 
 

 

Recuperação/Reabilitação 

 

1. Implantar ações nos serviços já previstos nas políticas municipais elaboradas 

(1º) 

 

2. Implantar urgentemente Consultórios de Rua e CAPS AD III previstos (2º) 

 

3. Conhecer a política municipal de Saúde do Trabalhador – CEREST (3º) 

 

4. Promover capacitação permanente para os profissionais dos diferentes 

serviços da rede (4º) 

 

5. Apresentar experiências exitosas e outras mais frágeis nos processos de 

capacitação (5º) 

 

6. Instituir protocolos de encaminhamento na rede intersetorial pública e da 

sociedade civil (iniciar a instituição de protocolos pelos CRAS, AB e escolas de 

ensino fundamental) (6º) 

 

7. Instituir protocolos clínicos comuns na rede de atenção (7º) 

 

8. Criar ações ou organizar fóruns específicos para sensibilizar o setor de 

Educação e outros setores (8º) 

 

9. Conhecer e estimular as organizações privadas a estruturar programas de 

prevenção e encaminhamento do usuário AD (9º) 

 

10.   Ampliar serviços de referência para crianças e adolescentes (10º) 

 

11.   Buscar a ampliação das equipes de Saúde da Família (11º) 

 

 
 

 



 
 

 

            Lista de Projetos após priorização por Importância realizada 

pelo COMAD 

 

       Promoção à saúde 

 

1. Conhecer os programas e ações potenciais dos territórios (A – necessidade de 

investimento de recurso para a ação; B – necessidade de contratação de 

terceiros ou de parceria com as IES para realização do diagnóstico (1º) 

 

2. Aumentar o número de equipes de PSF (2º) 

 

3. Ampliar o número de vagas e o acesso às creches de acordo com as 

necessidades locais (3º) 

 

4. Valorizar os espaços escolares como ambientes promotores de qualidade de 

vida (4º)  

 

5. Expandir projetos de ensino de música, a exemplo do Projeto Guri, 

Movimentação Cultural e Casa do Hip Hop, etc. (5º) 

 

6. Criar e implantar Centros de Convivência (6º) 

 

7. Criar e implantar projetos de contra turno escolar e fortalecer a proposta de 

escola em período integral (7º) 

 

8. Ampliar e fortalecer projetos específicos em áreas de ocupação (8º) 

 

9. Fortalecer os Centros Comunitários com maior envolvimento como a 

associação de moradores locais, articulando-os com ações da educação 

(escolas, IES), cultura, esporte e lazer (9º) 

 

10. Promover e divulgar projetos integrados de esporte, lazer e cultura de forma 

descentralizada para todas as gerações da sociedade ( C – Estratégias para 

ações conjuntas e descentralizadas nos bairros (10º) 



 
 

 

11. Buscar participação de comunidades locais na construção de espaços de lazer 

e cultura através de recursos públicos, privados e locais (11º) 

 

 

12. Criar material publicitário informativo para divulgação à sociedade civil de 

projetos e propostas de cultura, esporte e lazer (12º) 

 

13. Fortalecer os Centros de Inclusão Digital (13º) 

 

14. Reativar e ampliar os projetos de Cultura Permanentes e Itinerantes (14º) 

 

15. Implantar e divulgar de forma descentralizada o projeto “volante” da Secretaria 

de Trabalho e Renda (15) 

 

16. Estabelecer um cronograma de atividades dentro dos fóruns permanentes 

sobre “Qualidade de Vida” nas comunidades e no âmbito municipal (16º) 

 

 

Prevenção primária 

 

1. Criar programas de capacitação permanente aos profissionais das áreas 

sociais para desenvolver atitudes e promover ações preventivas (1º) 

 

2. Implantar as ações de prevenção junto aos alunos e pais nas escolas públicas 

e particulares (incluindo Redução de Danos) (2º) 

 

3. Ampliar as ações de serviços de fortalecimento de vínculos familiares, 

integrados ao trabalho nas escolas (3º) 

 

4. Criar e fortalecer redes de atores socioculturais nas diferentes regiões da 

cidade para integração das ações (4º) 

 

5. Adequar, ampliar e apoiar projetos de cultura, esporte e lazer em bairros de 

periferia (5º)  



 
 

 

Prevenção secundária e terciária 

 

1. Capacitar os profissionais sociais e de segurança para abordagem e 

acompanhamento nos casos de uso AD (1º) 

 

2. Implantar ações de Redução de Danos em Consultórios de Rua e na AB (2º) 

 

3. Integrar as ações da AB e dos serviços especializados através de protocolos 

comuns (3º) 

 

4. Definir melhor as ações das áreas da saúde e assistência, estabelecendo 

protocolos integrados (4º) 

 

5. Capacitar profissionais de serviços de acolhimento para abordagem do usuário 

AD (5º) 

 

6. Realizar campanhas específicas para diferentes grupos populacionais (6º) 

 

7. Criar e implantar ações de prevenção em Redução de Danos junto aos pontos 

de grande concentração de uso de álcool e drogas (7º) 

 

 

GERAIS: Estimular a realização de pesquisas em parceria com IES sobre acesso e 

uso de AD  

 

 

Recuperação/Reabilitação 

 

1. Implantar ações nos serviços já previstos nas políticas municipais elaboradas 

(1º) 

 

2. Implantar urgentemente Consultórios de Rua e CAPS AD III (2º) 

 

3. Buscar a ampliação das equipes de Saúde da Família (3º)  



 
 

 

4. Ampliar serviços de referência para crianças e adolescentes (4º) 

 

5. Promover capacitação permanente para os profissionais dos diferentes 

serviços da rede (5º) 

 

6. Instituir protocolos clínicos comuns na rede de atenção (6º) 

 

7. Instituir protocolos de encaminhamento na rede intersetorial pública e da 

sociedade civil (iniciar a instituição de protocolos pelos CRAS, AB e escolas de 

ensino fundamental) (7º) 

 

8. Criar ações ou organizar fóruns específicos para sensibilizar o setor de 

Educação e outros setores (8º) 

 

9. Conhecer a política municipal de Saúde do Trabalhador – CEREST (9º) 

 

10. Conhecer e estimular as organizações privadas a estruturar programas de 

prevenção e encaminhamento do usuário AD (10º) 

 

11. Apresentar experiências exitosas e outras mais frágeis nos processos de 

capacitação (11º) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Recomendações Finais 

 

O Plano de Atenção ao Usuário de Álcool e outras Drogas de Piracicaba-

2015, 

 foi elaborado considerando-se os eixos de promoção à saúde, prevenção de riscos e 

agravos e recuperação/reabilitação, dada a complexidade do problema e diversidade 

de necessidades. 

No processo de implementação do plano formulado, e, após sua aprovação 

pelas instâncias gestoras, cabe destacar o papel do COMAD enquanto coordenador, 

mas que necessita, além de agenda específica, de outros apoios e parceiros para: 

 

 o planejamento e ordenação adequada de suas ações 

  a execução das estratégias previstas  

  o acompanhamento e avaliação da implementação. 

 

Finalmente deve-se ressaltar que o município de Piracicaba apresenta grande 

potencial para desenvolver na questão do Álcool e outras Drogas uma política que: 

 

 oferte ações e serviços diversificados para as diferentes necessidades 

 busque a integração das ações na rede de referência e cuidados 

 invista fortemente na prevenção reduzindo e minimizando os problemas 

relacionados ao consumo abusivo  

 implemente programas de promoção da saúde no município, sobretudo 

nos territórios mais vulneráveis 

 promova a capacitação permanente dos profissionais assegurando a 

qualidade das ações e dos serviços  

 valorize a participação de diversos agentes sociais  

 mantenha a informação e comunicação com a sociedade 

 favoreça a cooperação e articulação com organismos nacionais e 

internacionais. 

 

 


