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Desdobramento do Plano Crack

• Propósito da Proposta de Fiscalização e Controle No 9, DE 2011: 
– avaliar as políticas públicas de enfrentamento ao uso ilícito de drogas;

– avaliar o impacto das ações e o levantamento da sua efetividade;

• O Plano Crack, é possível vencer  
– Plano Integrado de Enfrentamento (400 mi) e Programa Crack em 2011 (4bi 

até 2014) 

– Uma série de ações foram desenvolvias em três eixos:
• Cuidado

• Autoridade

• Prevenção 

• As ações criadas nesses últimos anos foram incorporadas ao Plano 

Plurianual 2016-2019 (PPA)



• O Programa tem como objetivo a redução do impacto social do 
álcool e outras drogas 
– articulação interministerial: Ministérios da Justiça, da Saúde, da 

Assistência Social e Combate à Fome, da Educação, do Trabalho e 
Previdência Social e da Secretaria de Direitos Humanos. 

• Objetivos
1. Fortalecer a prevenção do uso de álcool e outras drogas, com ênfase

para crianças, adolescentes e jovens. 

2. Articular, expandir e qualificar a rede de cuidado e de reinserção social 
das pessoas e famílias que têm problemas com álcool e outras 
drogas 

3. Promover a gestão transversal das políticas públicas relativas a álcool e 
outras drogas

4. Fomentar a rede de proteção de crianças e adolescentes e suas famílias 
com problemas decorrentes do uso e/ou do comércio ilegal de álcool e 
outras drogas

Programa 2085- PPA



• Eixo Prevenção
– Programas de Prevenção nas escolas e nas comunidades
– Ligue 132

• Eixo Cuidado e Reinserção
– Comunidades Terapêuticas
– Projetos de Inserção (PIs)
– Projeto Redes

• Eixo Formação e Pesquisa
– Observatório Brasileiro sobre Drogas (OBID);
– Centros Regionais de Referência para Formação em Política sobre Drogas

(CRR);
– Portal Aberta

Eixos de atuação da Senad



Principal ação: formação de 
professores para aplicar programa 
de prevenção para adolescentes de 
13 anos, matriculados na 7ª série/ 
8º ano do Ensino Fundamental.

Como funciona: São 12 aulas, que 
acontecem semanalmente, com 
dinâmicas de grupo, jogos, debates 
e informações, que estimulam a 
reflexão e o pensamento crítico dos 
adolescentes, entre outras 
habilidades. 

Principal ação: formação de 
profissionais da rede de Assistência 
Social, para acompanhar famílias e 
seus adolescentes e apoiar no 
desenvolvimento de habilidades 
sociais e habilidades da vida. 

Como funciona: são 7 encontros 
semanais, durante os quais as 
famílias são convidadas a refletir 
sobre seus valores, estabelecimento 
do diálogo, e para isso são utilizadas 
dinâmicas de grupos, jogos, debates 
e estabelecimento de metas a serem 
cumpridas pelas famílias.

Principal ação: formação de 
professores para aplicar 
programa preventivo, 
direcionado a crianças de 6 a 
10 anos. Busca incidir sobre 
comportamentos considerados 
fatores de risco a possíveis 
problemas psicossociais, entre 
eles o envolvimento abusivo 
com o uso de álcool e outras 
drogas.

Como funciona: jogo 
conduzido pelo professor com 
os educandos de três a cinco 
vezes por semana durante 
todo o ano letivo.

#Tamojunto Jogo ElosFamílias Fortes

Eixo prevenção e evidência científica

Metodologias indicadas pela ONU, testadas internacionalmente e adaptadas para o 
Brasil.



•Retardamento da idade média do 
primeiro uso

•Possiveis tendências a evitar 
compartamentos de bullying no 
ambiente escolar 

•Integração entre educandos

•Aproximação entre 
professores/alunos 

•Redução do abuso de drogas 

•Redução da agressividade e de 
comportamento antissocial 

•Melhora da interação entre pais e 
filhos 

•Aumento da participação do 
interesse dos pais nas atividades 
escolares

•Melhora do rendimento acadêmico

•Fortalecimento da escola 
como um ambiente 
estimulante e de respeito a 
todos

•Favorece o desenvolvimento 
de habilidades de vida que 
podem atuar como fatores de 
proteção às drogas

#Tamojunto Jogo ElosFamílias Fortes

Principais resultados/impactos dos programas 

Pesquisas avaliativas e monitoramento permanente



Prevenção em números

Jogo Elos

Ano municípios Escolas Professores Educandos Territórios

2013-2015 (MS) 15 62 205 5.300 SC, SP, PR, CE

2016 (MS) 8 62 - 6.331 AC, SC, SP, PR

2016 
(Senad/FioCruz)

24 79 - 6012 CE, RN

#TAMOJUNTO

Ano municípios Escolas Educandos Territórios

2013-2015 (MS) 35 280 51.241 AC, SC, SP, PR, PB, DF, CE

2016 (MS) 11 187 15.029 AC, SC, SP, PR, PB, DF

2016 
(Senad/FioCruz)

22 68 3.971 CE, RN

Famílias 
Fortes 

Ano municípios Serviços Facilitadores Famílias Territórios

2013-2015 (MS) 20 78 474 563 AC, DF, SP, SC,
AM, CE

2016 (MS) 12 197 587 301 AC, DF, SP, SC, AM

2016 
(Senad/FioCruz)

27 253 637 594 CE, RN, PE, SE



Eixo prevenção: Ligue 132

O Ligue 132 funciona desde 2006 e tem como objetivo prestar informações sobre

drogas, realizar intervenções breves, oferecer o aconselhamento telefônico

personalizado a usuários de drogas e familiares, bem como prestar assistência à

saúde a distância. A partir das informações registradas, produz pesquisas científicas e

aperfeiçoa os métodos de intervenção breve. O serviço funciona 7 (sete) dias por

semana.

Em 2014, passou a ser considerado um serviço de utilidade pública.



Eixo Cuidado e Reinserção Social: comunidades terapêuticas

• Serviços de atenção para pessoas que usam drogas em regime residencial

transitório, com ou sem financiamento público

• Regulado pela RDC 29/2011 – ANVISA

• Edital de Chamamento Público nº 003 /2014 - SENAD/MJ

• Equipamentos de proteção social complementar aos serviços ofertados pelos

sistemas SUS e SUAS

• Em 2015, 367 contratos com comunidades terapêuticas para financiamento de

7.440 vagas, que totalizam um gasto anual de cerca de R$ 93 milhões.

Em 2016, as vagas em CT são responsáveis por 61% do orçamento autorizado da

SENAD



• Apoiar o desenvolvimento de processos de integração entre as políticas
públicas dos municípios e estados

– Fomentar a cooperação e corresponsabilidade das redes em suas ações.

• O Projeto Redes promove a articulação de diferentes redes envolvidas no
problema das drogas - SUS, SUAS, Segurança Pública, Educação e outras políticas
públicas para a atenção às pessoas com sofrimento decorrente do abuso de crack,
álcool e outras drogas

– Equipes em 3 níveis: nacional, regional e local
– Presença em 54 municípios de todas as regiões do Brasil

• Em sintonia com a missão institucional da Senad de articulação e coordenação das
atividades de prevenção ao uso indevido, a atenção e reinserção social de usuários
e dependentes de drogas (Decreto nº 8.668)

• Necessidade de construir intervenções articuladas entre gestão, trabalhadores,
usuários e familiares

• Resultados: ampliação do acessos as redes de prevenção, cuidado e reinserção
social; qualificação das instâncias intersetorias sobre a política de drogas;
ferramenta de articulação de políticas promovidas pela Senad (PIs e CRRs)

Eixo Cuidado e Reinserção Social: Projeto Redes



• O Projetos tem como fim apoiar estratégias para reinserção social e
econômica de usuários abusivos de drogas em situação de vulnerabilidade

• Abordar fatores de risco, inclusive de ordem socioeconômica, para o uso
problemático de drogas

• Eixos estruturantes:

– Acompanhamento nas redes de saúde e assistência social

– Oferta de moradia social (de acordo com o conceito de Housing First)

– Geração de trabalho e renda

– Desenvolvimento de ações de cultura, esporte e lazer 

– Acompanhamento nas redes de saúde e assistência social

• Parceria com 16 municípios com investimentos da ordem de R$
11.200.000,00

Eixo Cuidado e Reinserção Social: Projetos de reinserção
social



• Centros Regionais de Referência para Formação em Política sobre
Drogas (CRR)
– Os CRRs tem por objetivo ofertar informações presenciais para profissionais

que atuam na política de drogas
– Realização de 03 editais de chamamento público, nos anos de 2010, 2012 e

2014, os quais estabeleceram períodos e critérios específicos para
apresentação de projetos de formação

– Vigentes 44 instrumentos de financiamento de CRRs com Instituições Públicas
do Ensino Superior

• Portal Aberta (http://www.aberta.senad.gov.br/)
• Projeto de reordenamento e qualificação das ofertas de formação à

distância
• Plataforma de educação aberta e permanente na temática sobre drogas;
• Integração e aprimoramento dos vários cursos EAD desenvolvidos pela

Senad nos últimos anos
• Otimização de recursos e garantia de flexibilidade para a autorização dos

contéudos ofertados

Eixo Formação e Pesquisa: CRRs e Portal Aberta

http://www.aberta.senad.gov.br/


• Acessível em: http://obid.senad.gov.br/obid

• Ferramenta de gestão do conhecimento: dados de
estudos, pesquisas e levantamentos nacionais e
internacionais

• Produção e divulgação de informações,
fundamentadas cientificamente

• Realização de estudos científicos por meio de editais
específicos:

• Pesquisa Nacional sobre uso do Crack (2013)

• III Levantamento Domiciliar

Eixo Formação e Pesquisa: Observatório Brasileiro sobre Drogas
– Obid

http://obid.senad.gov.br/obid
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1. Ampliar e qualificar canais de comunicação com capacidade de interatividade 

e intervenção para a prevenção

2. Formar 50% dos conselheiros tutelares e de direito e profissionais do 

Sistema Socioeducativo do meio fechado para prevenção ao uso de álcool e 

outras drogas (SDH)

3. Promover ações intersetoriais de prevenção ao uso de álcool e outras drogas 

em escolas públicas de educação básica, em articulação com estados, 

municípios e o Distrito Federal. (MEC)

4. Qualificar os serviços prestados em 80% dos serviços de atenção 

em regime residencial transitório com a adoção de parâmetros de 

funcionamento e articulação com a rede de cuidado.

5. Fomentar o funcionamento de instâncias de articulação intersetorial sobre 

políticas de álcool e outras drogas em todas as unidades da federação e em 

95% dos municípios acima de 200 mil habitantes 

6. Estruturar uma política de educação permanente em prevenção, cuidado e 

reinserção social para 500 mil profissionais e atores da sociedade civil

7. Aperfeiçoar o planejamento, monitoramento e avaliação da política de 

drogas, fortalecendo a produção de conhecimento e o Observatório Brasileiro 

de Informações sobre Drogas. 

Central Ligue 132

Reordenamento da 

política de formação

Projeto de prevenção 

nas escolas

Regulação e 

qualificação das 

Comunidades 

terapêuticas

Financiamento de 

pesquisas

OBID

Reestruturação da 

política de formação

Projetos Redes

Associação das metas PPA e projetos da SENAD


