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1.  PREFÁCIO

Podemos afirmar que as políticas públicas refletem o grau de maturidade civilizatória atin-
gido pela sociedade e que a capacidade de executá-las reflete os graus de organização e efi-
ciência atingidos pelo Estado. Assim, sociedades mais desenvolvidas possuem políticas pú-
blicas fundamentadas em princípios científicos, na racionalidade, na eficácia e em resultados, 
enquanto em países como o Brasil, que possuem desigualdades profundas em sua sociedade 
e o poder público muito influenciado por interesses corporativos de categorias dominantes, 
enfrentam dificuldades acentuadas para construir políticas públicas que não reflitam apenas 
os ideais e os interesses das classes privilegiadas da sociedade e do Estado e os desejos de 
tutela dessas classes sobre as classes majoritárias.

A política sobre drogas no Brasil apresentou, inegavelmente, avanços significativos nas úl-
timas décadas, sobretudo a partir da Lei 11.343/2006, que, dentre outras inovações, instituiu 
o SISNAD (Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas). Porém, o desenvolvimento 
da política sobre drogas foi gravemente afetado pela tentativa de imposição hegemônica de 
um pensamento ideológico, defendido por uma corrente política privilegiada, mais dedicada 
à ocupação de espaços de poder do que à construção de uma política pública eficiente e 
agregadora, capaz de oferecer serviços eficazes e entregar resultados a todos os setores da 
sociedade, especialmente àqueles mais vulneráveis à disseminação do uso de drogas ilícitas 
e do álcool. Enquanto isso avançou sobre essas populações mais vulneráveis – os mais jovens, 
os idosos e os mais pobres – uma verdadeira epidemia de uso de drogas ilícitas e álcool, 
com suas faces mais visíveis na ocupação de espaços urbanos por dependentes do crack, as 
chamadas “cracolândias”, na evasão e no baixo desempenho escolar e na superlotação dos 
presídios por jovens cooptados pelo tráfico.

Esse cenário começou a adquirir novos contornos em 2017, com a adoção pelo Ministério da 
Saúde de uma nova política nacional de saúde mental, e foi inteiramente reconfigurado neste 
primeiro semestre de 2019 com três novos marcos: a separação no Governo Federal das áreas 
de repressão ao tráfico e de prevenção do uso de álcool e outras drogas, tratamento, cuidado 
e reinserção social de pessoas com dependência química e seus familiares, com a manuten-
ção da antiga Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas - SENAD no Ministério da Justiça 
e Segurança Pública e a criação da nova Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às 
Drogas - SENAPRED no Ministério da Cidadania, a instituição do Decreto nº 9.761/2019, que 
dispõe sobre a nova Política Nacional sobre Drogas e a recém-aprovação do PLC 37/2013, a 
nova Lei de Drogas .

O Plano Intersetorial de Políticas sobre Álcool e outras Drogas de Contagem, ora apresen-
tado, é também um novo marco nos esforços para a entrega à sociedade de uma política 
pública eficaz de enfrentamento à epidemia de uso e abuso do álcool e de outras drogas, 
aqui estruturada e organizada para oferecer serviços e ações nos campos da prevenção, dos 
cuidados com o usuário e na sua reabilitação e reinserção social. Com zelo e competência evi-
dente, o Comitê Permanente Intersetorial sobre Drogas de Contagem municia a Administra-
ção Municipal e a sociedade contagense com um instrumento no qual se sobressaem os me-
lhores fundamentos e práticas da gestão pública: o diagnóstico preciso, a visão estratégica, a 
abordagem multidisciplinar e intersetorial, o planejamento rigoroso e a busca da efetividade.

Podemos afirmar, com entusiasmo, que a importância deste Plano ultrapassa as fronteiras 
de Contagem e o projeta como uma referência para a gestão municipal no país na construção 
de políticas públicas sobre drogas.

Quirino Cordeiro Júnior
Secretário Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas 

Ministério da Cidadania
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2.  APRESENTAÇÃO

A Prefeitura de Contagem apresenta ao Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e 
outras Drogas, à Casa Legislativa e à população contagense o Plano Intersetorial de Políticas 
sobre Álcool e outras Drogas de Contagem.

Esse Plano, construído pelo Comitê Permanente Intersetorial sobre Drogas de Contagem, 
instituído pelo Decreto Nº 207/2017, contém um conjunto de conceitos, ações e diretrizes que 
exprimem a concepção da Política sobre Drogas do município, em especial, no campo de pre-
venção ao uso/abuso de álcool e outras drogas, com foco nas nossas crianças, adolescentes 
e jovens.

Quando da minha posse no cargo de Prefeito de Contagem, assumi o compromisso de for-
talecer e aprimorar a Política sobre Drogas do município, com especial referência ao trabalho 
do Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e outras Drogas de Contagem – COMADC.

Continuo firme nesse propósito, por entender a relevância da temática; a necessária aten-
ção e assistência, na perspectiva intersetorial, por parte do Poder Público para minorar os 
agravos sociais,  familiares e de saúde decorrentes do uso/abuso de álcool e outras drogas; 
a valorosa atuação das entidades da sociedade civil que bravamente trabalham na área  e o 
valor do controle social no processo de monitoramento das políticas públicas.

O conjunto das diretrizes e ações elencadas nos três eixos contemplados no Plano, a saber: 
“Prevenção ao uso/abuso de álcool e outras drogas”; “Cuidado, Tratamento e Reabilitação” e 
“Reinserção Social” expressam o nosso compromisso com essa empreitada específica e prio-
ritária a favor da vida!

Alexis José Ferreira de Freitas
Prefeito de Contagem
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3.  A POLITICA SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 
DE CONTAGEM

I – INTRODUÇÃO

O uso/abuso de álcool e outras drogas é um dos fenômenos mais complexos que se apre-
sentam na contemporaneidade e vem desafiando governos de todo o mundo a construírem 
novas perspectivas e estratégias de prevenção e enfrentamento. 

Em 2010, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD, em parceria com o 
Centro Brasileiro de Informações Sobre Drogas Psicotrópicas da Universidade Federal de 
São Paulo – CEBRID/UNIFESP realizaram o 6º Levantamento Nacional sobre o uso de drogas 
psicotrópicas entre estudantes do Ensino Fundamental e Médio, nas 27 capitais brasileiras. A 
Pesquisa entrevistou 50.890 estudantes, com idade entre 13 e 15 anos e revelou dois resulta-
dos que merecem atenção: cerca de 60,5% dos estudantes afirmaram ter consumido bebidas 
alcoólicas pelo menos uma vez na vida, o que significa dizer que mais da metade dos estu-
dantes ouvidos já haviam experimentado algum tipo de bebida e 21,1% dos estudantes faziam 
uso frequente de bebidas, ou seja, haviam consumido álcool, seis ou mais vezes no mês que 
antecedeu esta pesquisa.

Estes dados apresentam uma realidade alarmante e reforçam a necessidade de fortalecer-
mos as estratégias no campo da prevenção ao uso/abuso de álcool e outras drogas, especial-
mente junto às crianças, adolescentes e jovens.

II – A POLÍTICA NACIONAL 

A Lei 11.343/2006, reordenou toda a ação do Estado Brasileiro no âmbito da Política Públi-
ca sobre Drogas. Esta legislação trouxe importantes inovações ao instituir o Sistema Nacional 
de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD com a finalidade de articular, integrar, organizar 
e coordenar as atividades relacionadas à prevenção, à atenção, à reinserção social de usuá-
rios e dependentes de álcool e outras drogas, à repressão, à produção não autorizada e ao 
tráfico ilícito de drogas. 

Tendo a ampliação da participação social e a responsabilidade compartilhada entre Esta-
do e Sociedade como princípios, o SISNAD reforça o papel dos Conselhos, como instâncias 
colegiadas de diálogo entre Poder Público e Sociedade Civil. Tal reconhecimento fortalece a 
participação cidadã no processo decisório e na gestão das políticas públicas. Os Conselhos 
passam a ser um espaço fundamental para a discussão, proposição e monitoramento das ati-
vidades ligadas à temática. É no âmbito local que se viabilizam e se articulam as estratégias 
de mobilização e sensibilização da sociedade.

Um dos aspectos mais relevantes da Lei supracitada refere-se à definição, no seu Título II, 
Capítulo I, dos Princípios e Objetivos do SISNAD que, orientado pelos princípios que regem o 
Estado Democrático de Direito, reafirma, o respeito aos direitos fundamentais e à diversidade, 
a promoção dos valores éticos, culturais e de cidadania, a ampla participação social, o com-
partilhamento de responsabilidades entre Estado e Sociedade. Este Sistema ainda evidencia 
a importância e o reconhecimento da intersetorialidade nas políticas públicas, a abordagem 
multidisciplinar, o equilíbrio entre as atividades de prevenção e repressão, a integração de 
estratégias nacionais e internacionais, além da articulação com o Ministério Público e os Po-
deres Legislativo e Judiciário.
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No Capítulo II, a organização do SISNAD é assegurada pela orientação central e a execução 
descentralizada das atividades às esferas federal, distrital, estadual e municipal.

Já no Título III, a legislação citada destaca as atividades no campo da prevenção ao uso/
abuso de álcool e outras drogas, atenção e reinserção social de usuários e dependentes. As-
sim, as atividades de prevenção são direcionadas para a redução dos fatores de vulnerabili-
dade e de risco, a que estão expostos, em várias situações, nossas crianças, adolescentes e 
jovens e à promoção e fortalecimento dos fatores de proteção.

III – A QUESTÃO DA PREVENÇÃO AO USO/ABUSO DE ÁL-
COOL E OUTRAS DROGAS

A prevenção ao uso/abuso de álcool e outras drogas é o campo privilegiado para atuação 
dos Conselhos Municipais, pois esses possuem a capacidade de articulação dos diversos ato-
res sociais devido a sua capilaridade junto às organizações representativas da sociedade civil.

O Decreto 9.761/2019, que aprova a nova Política Nacional sobre Drogas, reitera a preven-
ção ao uso/abuso de álcool com base em conhecimentos científicos validados e experiências 
bem-sucedidas, adequadas à realidade nacional. 

Conforme publicação do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes – UNODC, in-
titulada “Diretrizes Internacionais sobre a Prevenção do Uso de Drogas”, para cada dólar gas-
to em prevenção, pelo menos dez dólares podem ser economizados em custos futuros com 
saúde, programas sociais e enfrentamento da criminalidade. Neste contexto, a Organização 
Mundial de Saúde – OMS, em seu Relatório Estatístico/2018, estabeleceu como uma de suas 
metas a necessidade de reforçar as ações no campo da prevenção ao uso/abuso de álcool e 
outras drogas. Os principais objetivos da prevenção ao uso/abuso de álcool e outras drogas 
são: buscar o desenvolvimento seguro e saudável das pessoas, aperfeiçoar habilidades so-
ciais, especialmente de crianças, adolescentes e jovens, de forma que percebam seus talentos 
e potenciais, tornando-se membros que contribuam para o bem-estar de suas comunidades 
e da sociedade.

A ciência da prevenção avançou muito nos últimos 20 anos em decorrência desse complexo 
fenômeno social. Atualmente, governantes e profissionais da área têm melhor compreensão 
sobre os aspectos que tornam os sujeitos mais vulneráveis, tanto no âmbito individual, quanto 
social, dentre os quais podemos citar como fatores de risco: processos biológicos; traços de 
personalidade; transtornos mentais; negligência e abuso na família; falta de vínculo com a es-
cola e com a comunidade; normas propícias e ambientes favoráveis ao uso/abuso de drogas.

Por outro lado, existem estratégias que colaboram para que o indivíduo, mesmo tendo 
contato com o álcool e outras drogas, tenha condição de se proteger. São os chamados 
fatores de proteção, dentre os quais se destacam: o desenvolvimento de habilidades sociais 
e o espírito de cooperação; o estabelecimento de vínculos com outras pessoas e instituições; 
o desenvolvimento da autonomia e da autoestima; o acompanhamento e o cuidado por parte 
dos familiares, fortalecendo os laços afetivos de respeito mútuo; o respeito às leis e normas 
sociais; as oportunidades de trabalho, de lazer e de convivência comunitária; a boa inserção 
e adaptação no ambiente escolar; o desenvolvimento das habilidades e talentos pessoais; a 
construção de um projeto de vida.

Enfim, a prevenção ao uso/abuso de álcool e outras drogas exige a integração e o esforço 
de todos os atores sociais, no sentido de assegurar que crianças, adolescentes e jovens este-
jam menos vulneráveis e mais preparados para lidar com as adversidades e desafios presen-
tes na atualidade. 
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IV – A POLÍTICA INTERSETORIAL SOBRE ÁLCOOL E OU-
TRAS DROGAS DE CONTAGEM

No âmbito do município de Contagem, a Lei nº 4.497/2011 reafirma os princípios da Política 
Nacional, estabelece as diretrizes da Política Municipal sobre Álcool e outras Drogas e dispõe 
sobre o Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e outras Drogas - COMADC.

Em 2017, com o início da nova Administração Municipal, a Política sobre Álcool e outras 
Drogas foi vinculada diretamente ao Gabinete do Prefeito, sob a coordenação direta do Chefe 
do Executivo, em conformidade com a Lei nº 4.933/2018. Essa importante iniciativa, revela 
o compromisso e o empenho da gestão municipal com a temática. Ademais, esta atitude 
arrojada tem possibilitado maior transversalidade da temática no âmbito da Prefeitura de 
Contagem.

Nesse contexto, foi organizado o “Programa de Metas Avança Contagem 2017-2020”, cujo 
principal objetivo foi fazer da gestão pública uma ferramenta para promover as transforma-
ções que Contagem e sua população precisam.

Em consonância com um planejamento pautado na gestão orientada para resultados, fo-
ram definidas 10 importantes áreas: Segurança, Educação, Mobilidade, Saúde, Servidor, Habi-
tação, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social, Meio Ambiente e Transparência 
Pública. A partir dessa definição foram organizados 16 Projetos Estratégicos, dentre os quais 
destacamos o “Contagem livre das drogas”.

O Projeto Estratégico “Contagem livre das drogas” tem como objetivos a criação e o for-
talecimento de estratégias e ações no campo da prevenção ao uso/abuso de álcool e outras 
drogas, especialmente junto às crianças, adolescentes e jovens. Além disso, contempla ações 
no campo da promoção da saúde, do tratamento e da reinserção social de usuários e/ou de-
pendentes químicos e seus familiares.

O desenho do Projeto Estratégico “Contagem livre das drogas” foi elaborado na perspecti-
va da intersetorialidade das políticas públicas, razão pela qual agrega um conjunto de ações 
nas áreas da Saúde, Educação, Desenvolvimento Social, Trabalho e Geração de Renda, Defesa 
Social, Cultura, Esporte e Juventude, dentre outras.

Nesse contexto, soma-se ainda a criação do Comitê Permanente Intersetorial sobre Dro-
gas, por meio do Decreto nº 207, de 29 de agosto de 2017. O Comitê é presidido pelo pró-
prio prefeito de Contagem e reúne 10 órgãos da Administração Municipal e a Presidência do 
COMADC. O Comitê foi criado com a finalidade de coordenar, articular, acompanhar e incen-
tivar os programas, projetos e ações relacionados à Política sobre Drogas. Ademais, compete 
ao Comitê elaborar e submeter à apreciação do COMADC o Plano Intersetorial de Políticas 
sobre Álcool e outras Drogas de Contagem.

Atento às discussões ocorridas no âmbito do COMADC, vale salientar que, o Executivo 
Municipal encaminhou à Câmara Legislativa o Projeto de Lei nº 02, de 26 de junho/2018, que 
institui a Semana Municipal de Enfrentamento e Prevenção ao Uso/Abuso de Álcool e outras 
Drogas no município de Contagem. Esse Projeto de Lei foi aprovado e se tornou a Lei nº 
4.952/2018.

V – A CONSTRUÇÃO DO PLANO INTERSETORIAL DE POLÍ-
TICAS SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS DE CONTAGEM

O Comitê Permanente Intersetorial sobre Drogas de Contagem, desde o início dos seus 
trabalhos em 03/05/18, desenvolveu um conjunto de estratégias com o intuito de alinhar di-
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retrizes e conceitos fundamentais para a construção do Plano Intersetorial de Políticas sobre 
Álcool e outras Drogas de Contagem. 

Dessa forma, o Comitê tratou de temas variados, dentre os quais se destacam: Alcoolismo, 
Prevenção ao Uso/Abuso de Álcool e outras Drogas, Diretrizes e Eixos da Política Nacional 
sobre Drogas, Projeto Estratégico “Contagem livre das drogas”, Diretrizes gerais na aborda-
gem de usuários de álcool e outras drogas, dispositivos da Rede SUS e SUAS/Contagem e 
diagnóstico situacional nas áreas da Educação e Saúde.

Nesse cenário, o Comitê discutiu e aprovou durante a sua 7ª Reunião Ordinária, ocorrida em 
11/10/2018, a metodologia a ser utilizada para a elaboração do Plano Intersetorial de Políticas 
sobre Álcool e outras Drogas, conforme descrito a seguir: 

•   1ª etapa - organização do diagnóstico situacional do município em relação ao uso/abuso 
de álcool e outras drogas.

•   2ª etapa - elaboração de mapas regionais: reconhecimento e localização dos dispositivos 
da Rede de Assistência e Atenção Psicossocial (pública e de entidades da sociedade civil) 
voltados às pessoas que usam/abusam de álcool e outras drogas e seus familiares.

•   3ª etapa - articulação de agendas intersetoriais no âmbito do Comitê para a definição 
dos programas, projetos, ações, (em consonância com os eixos preconizados pela Política 
Nacional sobre Drogas, quais sejam: Prevenção ao uso/abuso de álcool e outras drogas; Cui-
dado, Tratamento e Reabilitação; Reinserção Social), estratégias de desenvolvimento, metas, 
prazos e responsáveis. 

•   4ª etapa - conclusão e apresentação do Plano ao COMADC, ao Legislativo Municipal e à 
cidade. Consulta pública e definição de mecanismos de monitoramento.

O Plano Intersetorial de Políticas sobre Álcool e outras Drogas anunciado no contexto da 
Semana de Enfretamento e Prevenção ao Uso/Abuso de Álcool e outras Drogas de 2019 re-
presenta o compromisso do Executivo Municipal com a temática e, consequentemente, sig-
nifica a intenção materializada de transformar Contagem em um território de prevenção às 
drogas, com o envolvimento de todos os contagenses. 

Soraya Romina
Prsidente do Conselho de Políticas sobre Álcool e outras Drogas de Contagem – COMADC (2018-2020)
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4.  DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

4.1 – Cenário Nacional
PESQUISAS SOBRE O CONSUMO DE DROGAS NO BRASIL

O primeiro levantamento sobre o uso de drogas entre estudantes foi realizado pelo Centro 
Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID). Este levantamento abrangeu 
dez capitais brasileiras e foi repetido em anos posteriores, sendo possível, assim, estabelecer 
comparações, ao longo do tempo, de padrões de consumo de drogas dos jovens brasileiros. 
Cabe observar que os resultados obtidos nos primeiros levantamentos epidemiológicos so-
bre drogas no Brasil contemplavam apenas estudantes do Ensino Fundamental e Médio, ou 
seja, jovens pertencentes a uma determinada faixa etária e que frequentavam regularmente 
a escola.

Assim, houve a necessidade de estudar o que acontecia com outros grupos populacionais, 
como crianças e adolescentes que não frequentavam as escolas. Desse modo, surgiram os 
primeiros estudos com jovens em situação de rua. No entanto, foram realizados, nas suas 
quatro primeiras edições, em apenas seis capitais brasileiras. Somente em 2001, foi realizado 
o primeiro levantamento epidemiológico de base domiciliar, com abrangência nacional, en-
volvendo a população geral brasileira.

A seguir, veremos como cada um desses levantamentos foi feito, o que eles informam e o 
que podemos inferir a partir deles:

USO DE DROGAS ENTRE ESCOLARES BRASILEIROS

Os levantamentos epidemiológicos sobre o consumo de drogas entre estudantes dos En-
sinos Fundamental e Médio constituem o painel de dados mais amplo e sistemático sobre o 
tema de que dispomos no Brasil, com estudos realizados em 1987, 1989, 1993, 1997, 2004 e 
2010 pela SENAD e CEBRID. Veja algumas informações sobre o levantamento: realizado em 
2010, no infográfico a seguir.

9,9% rede Pública 9,6% Tabaco
3,7% Maconha

13,6% Rede Privada 42,4% Álcool

Proporção de uso de qualquer droga (exceto 
álcool e tabaco) entre estudantes do Ensino 
Fundamental e Médio:

Proporção de uso de drogas psicotrópicas entre 
estudantes do Ensino Fundamental e Médio:

Estudantes de 1º e 2º graus em 10 capitais brasileiras - 1987

Crianças e adolescentes em situação de rua - 1987

População geral brasileira:
estudo envolvendo as 107 maiores cidades do país - 2001

Pesquisa nacional sobre crack
e outras drogas nas 27 capitais brasileiras - 2012

Universitários das 27 capitais brasileiras - 2009

1989 - Estudantes de 1º e 2º graus em 10 capitais brasileiras.

1989 - Crianças e adolescentes em situação de rua
Meninos e meninas em situação de rua de 5 capitais brasileiras - 1993

1997 - Estudantes de 1º e 2º graus em 10 capitais brasileiras.

1997 - Crianças e adolescentes em situação de rua de seis capitais brasileiras.

2003 - Crianças e adolescentes em situação de rua nas 27 capitais brasileiras.

2010 - Estudantes do Ensino Fundamental e Médio
da rede pública e privada nas capitais brasileiras

2005 - População geral brasileira: estudo envolvendo as 108 cidades do país.

Estudantes do Ensino Fundamental e Médio
da rede pública de ensino nas 27 capitais brasileiras - 2004
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Comparação do uso de drogas psicotrópicas entre estudantes do Ensino Fundamental e Médio das 
escolas públicas entre os anos de 2004 e 2010

Entre as meninas, foram registradas, no último ano, proporções mais elevadas de uso de álcool, 
anfetaminicos (sob a forma de remédios para emagrecer) e ansiolíticos (calmantes), se comparadas às 
proporções de drogas utilizadas pelos meninos.

Figura 4: Infográfico que apresenta dados sobre o uso de drogas entre escolares brasileiros. Fonte: SENAD e CEBRID (2003 e 2010) 
adaptado por NUTE-UFSC (2016).

Figura 5: Infográfico que apresenta dados acerca do consumo de substâncias entre universitários brasileiros. Fonte: SENAD (2010) 
adaptado por NUTE-UFSC (2016).

* Binge: consumo, em uma dada ocasião, de cinco ou mais doses-padrão de bebidas alcoólicas para homens, e quatro 
ou mais doses para mulheres.
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USO DE DROGAS ENTRE UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS

O primeiro (e único, até o momento) levantamento nacional sobre drogas referente a uni-
versitários brasileiros de instituições públicas e privadas foi realizado no ano de 2009, em to-
das as 27 capitais do país. Veja, na figura 5 a seguir, alguns dados levantados nessa pesquisa.
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 USO DE DROGAS ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA

A pesquisa sobre o consumo de drogas entre a população jovem em situação de rua ga-
nhou dimensão nacional na sua edição de 2003, abrangendo as 27 capitais brasileiras. Vale 
ressaltar que, apesar da importância do estudo, a amostra não foi representativa de todas as 
crianças e adolescentes em situação de rua no Brasil. Confira alguns dados no infográfico a 
seguir. 

Aproximadamente 40% das crianças e adolescentes entrevistados não frequentavam a es-
cola. O trabalho de prevenção realizado exclusivamente nas escolas não alcança, portanto, 
tais sujeitos, o que requer atenção a duas questões complementares:

a)  a implementação de políticas de inclusão de todas as crianças e adolescentes na escola;

b)  a formulação e a implementação de políticas de prevenção não só na instituição esco-
lar, mas também em outros contextos, como nas comunidades, em associações recreativas e 
esportivas etc.

4.2 – Cenário Municipal

I – INFORMAÇÕES SOBRE O MUNICÍPIO DE CONTAGEM

O município de Contagem está situado na região central de Minas Gerais e integra a região 
metropolitana de Belo Horizonte, com população de 603.442 habitantes, segundo o último 
censo do IBGE (2010). Ocupa a 819ª posição no ranking nacional do IDHM (Índice de Desen-
volvimento Humano Municipal). 

Em termos populacionais, Contagem destaca-se, regionalmente como o terceiro município 
mais populoso de Minas Gerais. Considerando a ocupação territorial, Contagem ocupa ape-
nas 2% do território metropolitano e absorve 12,3% do total do seu contingente populacional; 
registra a segunda maior aglomeração urbana da região, ficando apenas abaixo de Belo Ho-
rizonte. 

A composição etária do município mostra a predominância da população jovem, com 
73,45% da população com até 40 anos e 9% da população maior 60 anos. Em relação ao gê-
nero, há predominância de mulheres representando 51,5% da população.

O município de Contagem está dividido em 08 Regionais, sendo que cada uma constitui-se 

Figura 6: Infográfico que apresenta dados sobre o uso de drogas entre crianças e adolescentes em situação de rua. Fonte: CEBRID 
(2003) adaptado por NUTE-UFSC (2015).
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como um Distrito Sanitário: Ressaca, Nacional, Sede, Vargem das Flores, Petrolândia, Riacho, 
Eldorado e Industrial. Em relação à distribuição de população por Distrito Sanitário, 43,77% 
dessa concentram-se nos Distritos Sanitários Eldorado e Industrial.

II - A REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTÁ ESTRUTURADA DA SEGUINTE FORMA:

1 - Atenção Básica:

•  Unidades Básicas de Saúde – UBS/Centros de Saúde: são 77 unidades, às quais estão 
credenciadas às Equipes de Saúde da Família.

•  Equipes de Saúde da Família: 137 equipes, distribuídas entre os 8 Distritos Sanitários. 
Constituem a porta de entrada do SUS/Contagem e são responsáveis pelo acompanhamento 
global dos usuários, com base no território. 

•  Núcleos Ampliados à Saúde da Família (NASF): são 12 núcleos constituídos por multipro-
fissionais, os quais atuam de forma integrada com as Equipes de Saúde da Família. 

•  Equipes Intermediárias de Saúde Mental: oferecem maior cobertura de atendimentos, 
com priorização para os casos de transtornos mentais severos e persistentes, associados ou 
não ao uso de álcool e outras drogas. 

•  Farmácias Distritais: 17 Farmácias Distritais.

•  Residências Terapêuticas:  destinado ao acolhimento de usuários com histórico de longas 
internações em hospitais psiquiátricos, cujo resgate do vínculo familiar não se mostrou possí-
vel. Contagem tem hoje duas residências terapêuticas, atendendo um total de 16 moradores.

•  Centro de Convivência: serviço voltado para a reabilitação psicossocial dos casos de 
transtorno mental grave, em que já ocorreu ou há risco de ruptura do laço social. 

2 - Atenção Secundária:

•  Centro de Atenção Psicossocial – CAPS: são pontos de atenção estratégicos da Rede de 
Atenção Psicossocial (RAPS). Prestam serviços de saúde de caráter aberto e comunitário. 
Constituído por equipe multiprofissional, realizam prioritariamente atendimentos às pessoas 
com sofrimento ou transtornos mentais, incluído aqueles com necessidades decorrentes do 
abuso de álcool e outras drogas.

•  CAPS III Sede – Serviço de atendimento à crise. Funciona 24 horas e atende os Distritos 
Sanitários Sede, Vargem das Flores, Nacional e Ressaca. 

•  CAPS III Eldorado – Serviço de atendimento à crise. Funciona 24 horas e atende os Distri-
tos Sanitários Eldorado, Industrial, Riacho, Petrolândia. 

•  CAPS AD Eldorado – Serviço para atendimento à crise decorrente do uso abusivo de álco-
ol e outras drogas. Funciona 24 horas e atende todo o município de Contagem. 

•  CAPS i – Serviço para atendimento à crise em saúde mental de crianças e adolescentes, 
incluindo às decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Funciona de segunda a sexta, de 
7h às 19h. 

•  Centros de Consultas Especializadas: Iria Diniz, Ressaca, Centro de Referência em Rabili-
tação – CER IV e o Centro de Consultas Odontológicas – CEO.
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•  1ª Equipe de Consultório na Rua (serviço a ser implantado até o final do primeiro semes-
tre de 2019): A equipe assumirá o papel de articulador do cuidado às pessoas em situação 
de rua, junto aos demais dispositivos da Rede. As atividades do Consultório na Rua serão de-
senvolvidas in loco, de forma itinerante, incluindo a busca ativa e o cuidado dos usuários de 
álcool, crack e outras drogas.

3 - Urgência e Atenção Hospitalar

•  Unidades de Pronto Atendimento (UPA): são 5 unidades, localizadas nos seguintes Dis-
tritos Sanitários: Ressaca, Sede, Petrolândia, Vargem das Flores e Eldorado. 

•  Unidade Hospitalar: com 143 leitos, sendo 28 de UTI adulto. 

•  Centro Materno Infantil: funciona como referência para as UBS. Atende gestantes e 
parturientes de risco habitual e alto risco (inclusive em decorrência do uso/abuso de álcool e 
outras drogas), mulheres com urgência ginecológica, em situação de abortamento e de vio-
lência sexual.

III - DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DO PERFIL DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELOS CEN-
TROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO DE CONTAGEM / 2017-
2018

1 - EXPOSIÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS

No período de janeiro a dezembro de 2017 foi realizada, pela Secretaria Municipal de Saúde 
de Contagem, esta análise que contempla todos os atendimentos pelos 04 CAPS do municí-
pio de Contagem.

*CNES Centro de Atenção Psicossocial

2191083 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III Sede

2198975 Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil - CAPS i

6795412 Centro de Atenção Psicossocial Álcool E Drogas - CAPS AD

7319576 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III Eldorado

*CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

Os profissionais dos CAPS utilizam três instrumentos de informação para registros de seus 
procedimentos: 

•  RAAS – Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde: Um RAAS por usuário atendido pelo 
CAPS para registro do cuidado direto dele e/ou seus familiares dentro ou fora da unidade, 
após ingresso nesse serviço. 

•  BPA/I – Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado: Registro do procedimento 
relativo ao acolhimento inicial de usuário pelo CAPS.  
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•  BPA/C – Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado: Em Contagem é preenchido 
o formulário do Sistema Saúde que posteriormente gera o BPA/C. Os procedimentos que 
devem ser registrados são as ações institucionais, de articulação e sustentação de redes de 
cuidado (Ex.: fortalecimento dos usuários, matriciamento da Atenção Básica, Rede de Ur-
gência, Emergência e dos Serviços Hospitalares de Referência, Visita domiciliar - VD, Serviço 
Residência Terapêutica).

ATENDIMENTOS

No ano de 2017, foram registrados 20.158 procedimentos, sendo que destes, pelo CAPS III 
Sede (35,3%), CAPS III Eldorado (27,3%), CAPS AD (Álcool e Drogas) (24,7%), CAPS i (12,5%).

Os procedimentos mais frequentes foram: acolhimento diurno de paciente em Centro de 
Atenção Psicossocial (30,6%), acolhimento inicial por Centro de Atenção Psicossocial (27,4%), 
atendimento individual de paciente em Centro de Atenção Psicossocial (23,5%), acolhimen-
to noturno de paciente em Centro de Atenção Psicossocial (7,8%), atendimento familiar em 
Centro de Atenção Psicossocial (3,2%), atendimento domiciliar para pacientes de Centro de 
Atenção Psicossocial e/ou familiares (2,6%).

Os procedimentos clínicos foram realizados principalmente por: Enfermeiro (38,0%), Psi-
cólogo (34,5%), Assistente Social (8,7%), Médico Psiquiatra (7,1%), Terapeuta Ocupacional 
(5,6%), Médico Clínico (3,9%) e Técnico de Enfermagem (1,4%). 

ANÁLISE POR QUADRIMESTRE

A análise por quadrimestre demonstrou que no 2º quadrimestre de 2017 foram realizados 
51% de procedimentos ambulatoriais do total de procedimentos de atenção psicossocial, 
sendo que o 1º quadrimestre apresentou o pior desempenho (Figura 14).

51%

31%
18%

1º quad

2º quad

3º quad

Figura 14: Procedimentos ambulatoriais de atenção psicossociais realizados segundo 
quadrimestre de atendimento, Contagem, 2017.

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS).

Esse comportamento tem se repetido nos últimos anos, demonstrado na média do período 
2013 a 2017 (Figura 13).
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Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS).

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIA/SUS)

Figura 13: Procedimentos ambulatoriais de atenção psicossocial realizados segundo ano e mês de 
atendimento, Contagem, 2013 a 2017.

Figura 16: Internações relativas à atenção psicossociais realizados segundo quadrimestre 
de internação, Contagem, 2017.

As internações relativas à atenção psicossocial foram 44,0% realizadas no 1º quadrimestre 
(Figura 16).

Observou-se que as internações por Transtorno Afetivo Bipolar e Esquizofrenia foram mais 
frequentes no 1º quadrimestre e os Transtornos Mentais e comportamentais devido ao álcool 
foram mais frequentes no 3º quadrimestre (Figura 17).
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Figura 17: Internações relativas à atenção psicossocial, segundo quadrimestre de internação, segundo principais 
diagnósticos, Contagem 2017.

Figura 15: Procedimentos hospitalares de atenção psicossocial, segundo estabelecimento de saúde, Contagem 
2015 a 2017.

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS).

ATENDIMENTO HOSPITALAR/ HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 

No ano de 2017 aconteceram 135 internações na área hospitalar de residentes no município 
relacionadas à atenção psicossocial. Essas internações ocorreram principalmente no Hospital 
Galba Veloso (61,5%), Instituto Raul Soares (23,0%) e Hospital Municipal de Contagem (10,4%) 
(Figura 15).

Destas, 121 internações (88,1%) ocorreram no município de Belo Horizonte. Em Contagem, 
foram realizadas 14 internações, todas no Hospital Municipal de Contagem. Em 40,7% das in-
ternações os diagnósticos foram: Esquizofrenia (20,0%) e Transtorno afetivo bipolar (20,7%), 
sendo todos realizados em Belo Horizonte. As internações com diagnóstico relativo a Trans-
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tornos mentais e comportamentais devido ao uso do álcool (14,8%) foram 45% realizadas em 
Contagem e corresponderam a 64,3% do total de internações de atenção psicossocial realiza-
das no município. Em comparação ao ano de 2016, o ano de 2017 apresentou uma redução de 
64,3% de internações de residentes, que pode estar relacionada ao aumento de atendimentos 
por parte dos CAPS.

PERFIL PACIENTE CAPS DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Ao longo do ano de 2017, os CAPS do município atenderam um total de 3.193 pacientes 
(Registro RAAS), com média mensal de 266 pacientes. Obedecendo a seguinte ordem de 
atendimentos: CAPS AD com 27,7%, CAPS i com 24,9%, CAPS III Eldorado com 24% e o CAPS 
III Sede com 23,4% (Tabela 1).

ESTABELECIMENTO DE SAÚDE N %

CAPS AD 884 27,7

CAPS i 795 24,9

CAPS III ELDORADO 766 24,0

CAPS III SEDE 748 23,4

Total 3193 100,0

ESTABELECIMENTO 

DE SAÚDE

MÊS DE ATENDIMENTO TOTAL
MÉDIA 

MENSAL

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez N % N

CAPS III SEDE 1 25 35 58 90 57 64 112 70 80 79 77 748 23,4 62

CAPS i 57 64 61 68 84 79 78 61 66 45 66 66 795 24,9 66

CAPS AD 75 34 85 88 75 111 100 78 71 71 54 42 884 27,7 74

CAPS III ELDORADO 40 46 43 36 52 58 53 53 101 96 87 101 766 24,0 64

Total 173 169 224 250 301 305 295 304 308 292 286 286 3193 100 266

Tabela 1 - Distribuição dos pacientes atendidos pelos CAPS do município, Contagem, 2017.

Tabela 2 - Distribuição dos pacientes atendidos nos CAPS segundo mês e média mensal de atendimento, Contagem, 2017.

Fonte: Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) – Base RAAS – DATASUS/Ministério da Saúde.

Fonte: Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) – Base RAAS – DATASUS/Ministério da Saúde.

Os meses de maio a setembro apresentaram o maior volume de pacientes atendidos 
(Tabela 2). 

Os principais diagnósticos dos pacientes atendidos nos CAPS do município de Conta-
gem foram Esquizofrenia paranoide (12,9%), Esquizofrenia (11,8%), Transtornos mentais 
não especificados em outra parte (9,8%), Transtornos mentais de comportamento devido 
ao uso de álcool (9,1%), Retardo Mental leve (6,1%), Síndrome de dependência de álcool 
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SUBCATEGORIA DO CID PRINCIPAL N %

F20.0 Esquizofrenia paranoide 411 12,9

F20   Esquizofrenia 376 11,8

F99 Transt. mental NE em outra parte 312 9,8

F10   Transt. mentais comport dev uso álcool 290 9,1

F70   Retardo mental leve 195 6,1

F10.2 Síndorme de dependência 183 5,7

F19   Transt. mentais comp mult drog out subst psicoat 180 5,6

F14   Transt mentais e comport dev uso da cocaína 110 3,4

F29   Psicose não-orgânica NE 100 3,1

F31   Transt. afetivo bipolar 85 2,7

F92   Transt. mistos de conduta e das emoções 75 2,3

F71   Retardo mental moderado 62 1,9

F14.2 Síndrome de dependência 53 1,7

F84   Transt globais do desenvolv 41 1,3

F91   Disturbios de conduta 40 1,3

F19.2 Síndrome de dependência 33 1,0

F31.2 Trans afet bip epis atual man c/sint psicot 27 0,8

F41.2 Transt misto ansioso e depressivo 24 0,8

F93   Transt emocionais c/inicio especif infancia 23 0,7

F44   Transt dissociativos 22 0,7

F20.9 Esquizofrenia NE 21 0,7

F90   Transt hipercineticos 21 0,7

F89   Transt do desenvolv psicologico NE 20 0,6

F10.3 Sindr de abstinencia 19 0,6

F92.8 Outr transt mistos da conduta e das emoções 19 0,6

F12   Transt mentais comport dev uso canabinoides 18 0,6

F19.9 Transt mental ou comport NE 18 0,6

F32.1 Episodio depressivo moderado 18 0,6

F80   Transt especificos desenvolv fala linguagem 17 0,5

F32   Episodios depressivos 16 0,5

F32.2 Episodio depressivo grave s/sint psicoticos 15 0,5

F60   Transt especificos da personalidade 15 0,5

Outros diagnósticos 334 10,5

Total 3193 100,0

Tabela 3 - Distribuição dos pacientes atendidos nos CAPS segundo subcategoria do diagnóstico principal (CID 10ª rev.) do 
atendimento, Contagem, 2017.

Fonte: Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) – Base RAAS – DATASUS/Ministério da Saúde.

(5,7%), Transtornos mentais comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e outras 
substâncias psicoativas (5,6%) (Tabela 3). 
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IV - DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DO PERFIL DOS USUÁRIOS ATENDIDOS EM 2018

Em relação aos dados de 2018, ressaltamos que os mesmos ainda não se encontram 
disponíveis para apreciação, pois o sistema é retroalimentado. Apesar disso, destacamos 
que os atendimentos de usuários foram realizados, no período de janeiro a abril de 2018, 
no Centro de Atenção Psicossocial – CAPSIII, no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e 
Drogas - CAPS AD e no Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil - CAPS i do muni-
cípio de Contagem.

O perfil dos usuários atendidos pelos referidos CAPS do município foi elaborado a par-
tir das informações extraídas diretamente da base de dados do RAAS do município de 
Contagem (Núcleo de Informação em Saúde- NIS/Superintendência de Planejamento da 
Secretaria Municipal de Saúde - SUPLAN).

No 1º quadrimestre de 2018, foram atendidos 96 usuários pelo CAPS I e 94 usuários pelo 
CAPS AD, que possivelmente estiveram em permanência diurna e/ou noturna, sendo um 
total de 190 usuários atendidos.

Alguns usuários estiveram em atendimento durante todos os meses do período de janei-
ro a abril de 2018, 1º quadrimestre de 2018. (Quadro 1)

ESTABELECIMENTO 

DE SAÚDE

Masculino Feminino Total

N % N % N %

CAPS I 65 67,7 31 32,3 96 100

CAPS AD 71 75,5 23 24,5 94 100

Total 136 71,6 54 28,4 190 100

Estabelecimento de Saúde Número de usuários em atendimento ao longo do ano

CAPS I 16

CAPS AD 2

Quadro 1 - Pacientes que estiveram em atendimento nos CAPS em todos os meses do primeiro quadrimestre de 2018, 
Contagem

Tabela 1 - Distribuição de pacientes atendidos nos CAPS segundo sexo*, Contagem, 1º quadrimestre 2018

Fonte: Base RAAS - Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) - Ministério da Saúde

Fonte: Base RAAS - Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) - Ministério da Saúde

Na Tabela 1, acima apresentada, verifica-se que o CAPS I teve 16,7% e o CAPS AD somente 
2,1% de usuários atendidos ao longo desses quatro meses. Nos dois CAPS, os atendimentos 
foram 71,6% homens e 28,4% mulheres. O CAPS AD teve 75,5%, o maior número de usuários 
homens atendidos, bem como no CAPS I (67,7%).

Na Tabela 2, abaixo apresentada, destaca que os usuários dos CAPS I são em sua maioria da 
faixa etária de 10 a 14 anos (33,3%) e 15 a 19 anos (37,5%). Os usuários atendidos pelo CAPS 
AD são principalmente da faixa etária 30 a 59 anos, sendo o contingente mais significativo de 
usuários da faixa etária de 40 a 49 anos (30,9%).
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Faixa Etária
CAPS I CAPS AD

N % N %

Menos de 5 anos 5 5,2 0 0

5 a 9 anos 19 19,8 0 0

10 a 14 anos 32 33,3 0 0

15 a 19 anos 36 37,5 2 2,1

20 a 24 anos 4 4,2 7 7,4

25 a 29 anos 0 0 6 6,8

30 a 39 anos 0 0 28 29,8

40 a 49 anos 0 0 29 30,9

50 a 59 anos 0 0 16 17

60 e mais 0 0 6 6,4

Total 96 100 94 100

Subcategoria do CID Principal
CAPS AD CAPS I

N % N %

F10 Transt. mentais comportamentais dev uso álcool 45 47,9 1 1

F14 Transt. mentais comportamentais dev uso da cocaína 23 24,5 0 0

F17 Transt. mentais comportamentais dev uso de fumo 1 1,1 0 0

F18 Transt. mentais comportamentais dev uso de solventes voláteis 1 11,7 0 0

F19 Transt. ment comp mult drog ou subst psicoat 11 2,1 2 2,1

F20 Esquizofrenia 2 1,1 3 3,1

F29 Psicose não-orgânica NE 1 1,1 2 2,1

F30 Transtorno de humor [afetivos] orgânicos 1 3,2 0 0

F31 Transt afetivo bipolar 3 2,1 0 0

F32 Episódios depressivos 2 2,1 2 2,1

F33 Transtorno depressivo recorrente 2 0 0 0

F39 Transtorno do humor [afetivos] não especificado 0 0 3 3,1

F40 Transtornos fóbico-ansiosos 0 1,1 3 3,1

F41 Outros transtornos ansiosos 1 0 2 2,1

F44 Transt dissociativos 0 0 2 2,1

F45 Transtornos somatoformes 0 0 1 1

F60 Transt específicos da personalidade  0 0 2 2,1

F70 Retardo mental leve 0 0 21 21,9

F71 Retardo mental moderado 0 0 10 10,4

F79 Retardo mental não especificado 0 0 1 0

F84 Transt globais do desenvolv 0 0 9 9,4

F89 transt do desenvolvimento psicológico NE 0 0 4 4,2

F90 Transt hipercinéticos 0 0 3 3,1

F91 Distúrbios de conduta 0 0 6 6,3

F92 Transt mistos de conduta e das emoções 1 1,1 13 13,5

F93 Transt emocionais c/início específicos da infância 0 0 3 3,1

F95 Tiques 0 0 1 1

Tabela 2 - Distribuição dos pacientes atendidos nos CAPS segundo faixa etária, Contagem, 1º 
quadrimestre de 2018.

Tabela 4 - Distribuição dos pacientes atendidos nos CAPS AD e CAPS segundo subcategoria do diagnóstico 
principal (CID 10 rev) do atendimento, Contagem, 1º quadrimestre 2018.

Fonte: Base RAAS - Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) - Ministério da Saúde

Sobre os principais diagnósticos, de acordo com a Classificação Internacional de Doenças 
- CID, ressaltamos a Tabela 4, que contemplam os dados relativos ao primeiro quadrimestre 
de 2018.
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Fonte: Base RAAS - Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) - Ministério da Saúde.
Importante: essa informação não tem sido bem preenchida pelos CAPS.

F98 Outros transtornos comportamentais e emocionais com início 
habitualmente durante a infância ou a adolescência

0 0 1 1

F99 Transt mental NE em outra parte 0 0 1 1

TOTAL 94 100 96 100

No CAPS AD os diagnósticos mais frequentes foram: Transtornos mentais e comporta-
mentais devido ao uso de álcool (47,9%), Transtornos mentais e comportamentais devido ao 
uso da cocaína (24,5%), Transtornos mentais e comportamentais múltiplas drogas e outras 
substâncias psicoativas (11,7%). No CAPS i os diagnósticos mais frequentes foram: o Retardo 
mental leve (21,9%), Transtornos mistos de conduta e emoções (13,5%), Retardo mental mo-
derado (10,4%) e Transtornos globais do desenvolvimento (9,4%).

CONCLUSÃO

Ao analisar os dados apresentados percebe-se que os transtornos decorrentes do uso/
abuso de álcool e outras  drogas respondem pela principal causa de acesso aos serviços de 
urgência em Saúde Mental do Município, correspondendo cerca de 27,7% dos atendimentos 
realizados no ano de 2017. Os dados referentes ao ano de 2018, ainda que não estejam con-
solidados, sinalizam para um crescimento deste número, sendo que o CAPS AD responde por 
27% dos atendimentos realizados em comparação com os demais CAPS.

Os dados apontam que cerca de 60% dos usuários atendidos pelo CAPS AD são princi-
palmente da faixa etária 30 a 49 anos, sendo o contingente mais significativo de usuários na 
faixa etária de 40 a 49 anos (30,9%). Assim, depreende-se o quanto os transtornos mentais 
associados ao uso/abuso de álcool e outras drogas atingem a vida ativa/produtiva do usuário, 
com implicações no campo do trabalho, configurando-se como um dos processos mórbidos 
mais incapacitantes. Este dado é um alerta para que o planejamento em saúde considere a 
necessidade de alinhar o tratamento com ações de reabilitação psicossocial e de reinserção 
social, a fim de que sejam potencializadas as atividades da promoção da saúde.
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5 - MAPA - Rede de Assistência e Atenção Psicossocial para pes-
soas que usam/abusam de álcool e outras drogas e seus familiares 
de Contagem - MG

Por meio das ferramentas de Geoprocessamento (processamento informati-
zado de análise de dados cartográficos traduzido em mapas), a Prefeitura de 
Contagem disponibiliza ao cidadão, por meio do link / QR CODE abaixo, um 
mapa interativo da cidade que possibilitará o acesso rápido e facilitado às infor-
mações sobre a “Rede de Assistência e Atenção Psicossocial para pessoas que 
usam/abusam de álcool e outras drogas e seus familiares de Contagem - MG”.



6 - EIXOS DO PLANO INTERSETORIAL DE POLÍTICAS 
SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS DE CONTAGEM
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I - PREVENÇÃO AO USO/ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Por algum tempo a prevenção do uso de drogas se limitou a folhetos im-
pressos que alertavam os jovens sobre o perigo que estas substâncias cau-
savam, com pouco ou nenhum impacto sobre o comportamento destes jo-
vens. Atualmente a ciência nos permite contar uma história diferente. Com 
base em evidências científicas, as estratégias de prevenção trabalhadas 
com famílias, escolas e comunidades podem garantir que crianças e jovens, 
principalmente os mais marginalizados e pobres, cresçam e permaneçam 
saudáveis e seguros até chegarem à vida adulta e à velhice. Para cada dólar 
gasto em prevenção, pelo menos dez podem ser economizados em custos 
futuros com saúde, programas sociais e crime. (UNODC/ONU, 2019)

A prevenção ao uso/abuso de álcool e outras drogas pressupõe um conjunto de ações e 
estratégias sistemáticas, baseadas em evidências científicas, que visam evitar e/ou retardar o 
uso/abuso de álcool e outras drogas, especialmente junto às crianças, adolescentes e jovens. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, o objetivo maior da prevenção é redu-
zir a incidência de problemas causados pelo uso/abuso de álcool e outras drogas em uma 
pessoa e em um determinado meio ambiente. A prevenção ao uso/abuso de álcool e outras 
drogas pode ser estruturada a partir da seguinte ótica: Prevenção universal: visa evitar que 
o uso/abuso de álcool e outras drogas se instale, dirigindo-se a um público que ainda não foi 
afetado; Prevenção indicada: propõe a realização de diferentes ações que evitem a evolução 
para uso/abuso de álcool e outras drogas de forma ainda mais prejudicial; Prevenção seletiva: 
pretende tratar os efeitos causados pelo uso/abuso de álcool e outras drogas, melhorando a 
qualidade de vida e a reinserção social das pessoas afetadas.
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TEMAS PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES DIRETRIZES

ARTICULAÇÃO 
INTERSETORIAL

01 - Fortalecer e aprimorar o trabalho desenvolvido 
pelo COMADC.

- Planejamento anual (documento) con-
cluído e aprovado;
- 10 Plenárias Ordinárias/ano.

02 – Otimizar os trabalhos do Comitê Permanente 
Intersetorial sobre Drogas.

- Planejamento anual (documento) con-
cluído e aprovado;
- 10 Reuniões Ordinárias/ ano;
- Plano Intersetorial de Políticas sobre Ál-
cool e outras Drogas concluído.

03 – Contribuir para o fortalecimento e aprimora-
mento do trabalho desenvolvido pelas entidades, 
associações, instituições, ONG’s, comunidades te-
rapêuticas, grupos e movimentos que atuam em 
consonância com os eixos da Política Nacional so-
bre Drogas, em articulação com a rede pública de 
serviços.

- Mapeamento das entidades, associa-
ções, instituições, ONG’s, comunidades 
terapêuticas, grupos e movimentos so-
ciais;
- 04 Seminários de formação;
- Mínimo de 20 entidades, associações, 
instituições, ONG’s, comunidades tera-
pêuticas, grupos e movimentos apoia-
dos.

04 - Realizar formações (curso) voltadas para fami-
liares de dependentes químicos, residentes no mu-
nicípio de Contagem, com objetivo de possibilitar 
a compreensão sobre o fenômeno da dependência 
química e identificar aspectos que favorecem e/ou 
perpetuam seus sintomas.

- 02 formações/ano;
- 70 pessoas/evento e 50 pessoas/ano.

DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL

01 – Realizar oficinas junto às famílias referenciadas 
nos Centros de Referência em Assistência Social 
– CRAS, com foco na prevenção ao uso/abuso de 
álcool e outras drogas.

- 10 oficinas/ano;
- 300 participações/ano.

02 – Desenvolver ações comunitárias, no contexto 
da Semana de Enfrentamento e Prevenção ao Uso/
Abuso de Álcool e outras Drogas, em parceria com 
a rede local do entorno dos CRAS, com foco no for-
talecimento dos vínculos familiares.

- 10 ações comunitárias/ano;
- 400 participações/ano.

03 – Desenvolver estratégias de fortalecimento do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vín-
culos – SCFV, junto ao público adolescente, com 
foco na prevenção ao uso/abuso de álcool e outras 
drogas.

- 10 oficinas/ano;
-  250 participações/ano.

04 – Realizar ações de prevenção secundária ao 
uso/abuso de álcool e outras drogas, junto aos usu-
ários dos Centros de Referência Especializados em 
Assistência Social – CREAS e Centro Pop.

- 20 oficinas/ano;
- 300 participações/ano.

05 – Desenvolver habilidades sociais junto aos ado-
lescentes atendidos nas Unidades de Acolhimento 
de execução direta, visando o fortalecimento dos 
fatores de proteção ao uso/abuso de álcool e ou-
tras drogas, a partir da realização de atividades re-
creativas, lúdicas e interativas.

- 06 atividades/ano;
- 45 participações/ano.

TRÂNSITO E TRANSPORTE

01 - Realizar a campanha educativa “Maio Amarelo” 
em restaurantes e shoppings da cidade, afixando 
cartazes com alertas sobre uma das maiores cau-
sas das vítimas do trânsito, o álcool.

-  10 atividades/ano.

02 - Trabalhar na realização de Blitz Educativa, em 
períodos específicos como Carnaval, Semana San-
ta e outros feriados prolongados, para a prevenção 
de acidentes em decorrência da combinação uso/
abuso de álcool e direção.

- 04 blitzen/ano.

03 - Colaborar com ações educativas no campo da 
prevenção ao uso/abuso de álcool e outras drogas, 
por meio da realização de Rodas de Conversa, en-
volvendo a PMMG e estudantes adolescentes de 
escolas do Município.

-  500 estudantes atendidos/ano.
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04 - Divulgação de campanhas educativas, por 
meio da instalação de faixas e mídias, alertando 
para o risco do uso/abuso de álcool e outras dro-
gas no trânsito, no contexto da Semana Nacional 
do Trânsito (19 a 26 de setembro).

- 08 faixas fixadas/ano, nas 08 regionais 
do município.

CULTURA, ESPORTE E 
JUVENTUDE

01 - Realizar ações que promovam o esporte como 
ferramenta de prevenção, por meio dos Núcleos de 
Esporte.

- 76 Núcleos de Esporte e Lazer implan-
tados e mantidos em toda cidade;
- 08 núcleos do Programa Tabelinha im-
plantados e mantidos;
- 2.500 atendimentos/ano.

02 - Realizar aulas de ginástica e trampolim, vol-
tadas para crianças, adolescentes e jovens, como 
forma de incentivo ao esporte e estratégia de for-
talecimento dos fatores de proteção ao uso/abuso 
de álcool e outras drogas.

- 300 atendimentos/ano.

03 - Realizar sessões de Cineclube com o foco na 
reinserção social, como mecanismo de apoio aos 
pacientes, familiares, usuários do CAPS-AD e CAP-
Si, estudantes, grupos comunitários, dentre outros 
interessados.

- Realizar 44 sessões/ano de Cinema Co-
mentado, 
- 2.200 atendimentos/ano.

04 - Montar exposição de artes visuais no Centro 
Cultural Casa Amarela na perspectiva das questões 
afetas à Política sobre álcool e outras drogas.

- 03 exposições/ano.

05 – Criar um canal de diálogo direto com a juven-
tude contagense, por meio das atividades desen-
volvidas no contexto da Semana da Juventude (2ª 
semana de agosto) nas 08 regionais, envolvendo 
estudantes das Redes Municipal, Estadual e Parti-
cular de Ensino.

- 400 jovens atendidos/ano;
- 08 ações realizadas/ano, sendo uma em 
cada Regional de Contagem.

06 – Oferecer oficinas e cursos de iniciação artís-
tica e cultural aos contagenses com o objetivo de 
aproximar e incentivar a comunidade a participar 
das seguintes práticas: fotografia, jazz, dança de 
salão, violão, teclado, técnicas vocais, teatro, de-
senho e pintura.

- 40 oficinas e/ou cursos/ano;
- 1.600 atendimentos/ano;

DEFESA SOCIAL

01 - Fortalecer a atuação do Programa “Proteção 
Escolar”. - 100% das escolas municipais atendidas.

02 - Possibilitar a formação continuada dos Guar-
das Civis que atuam no Programa “Proteção Esco-
lar”.

- 02 formações/ano, sendo uma por se-
mestre.

03 - Realizar Blitz Educativa em consonância com 
a agenda da prevenção ao uso/abuso de álcool e 
outras drogas.

- 04 blitzen Educativas/ano, sendo duas 
por semestre.

04 - Coordenar e monitorar as atividades culturais 
e grandes eventos esportivos, com destaque na 
prevenção à violência e ao uso/abuso de álcool e 
outras drogas.

- 12 reuniões/ano da Comissão de Moni-
toramento de Eventos Esportivos e Cul-
turais de Contagem - COMOVEEC.

05 - Inserir a pauta da prevenção ao uso/abuso de 
álcool e outras drogas nos Núcleos de Proteção e 
Defesa Civil – NUPDEC, como forma de sensibiliza-
ção e orientação.

- 5.000 folders produzidos.

06 – Desenvolver ações intersetoriais no campo da 
prevenção ao uso/abuso de álcool e outras drogas 
em áreas e equipamentos públicos, sensibilizando 
a população em torno dos fatores de risco e fatores 
de proteção.

- 245 ações/em 2019;
- 09 ações/em 2020;
- 30 ações/em 2021.

07 – Realizar patrulhamento (por caminhada), com 
a utilização dos 04 Postos Avançados, nos princi-
pais corredores de trânsito da cidade.

- 100% dos corredores de trânsito da ci-
dade e regionais atendidos/mês.

08 – Realizar patrulhamento itinerante, por meio 
das 04 Bases Móveis, em locais indicados pelo 
Centro de Comando e Controle.

- 100% dos locais indicados atendidos/
mês.
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09 – Fortalecer e qualificar os trabalhos do Gabi-
nete de Gestão Integrada Municipal – GGIM, como 
estratégia de articulação e otimização do trabalho 
das forças de segurança no município de Conta-
gem.

- Planejamento anual discutido e aprova-
do.
- 04 reuniões ordinárias realizadas/ano.

COMUNICAÇÃO E 
TRANSPARÊNCIA

01 – Divulgar as atividades no campo da prevenção 
ao uso/abuso de álcool e outras drogas junto à po-
pulação de Contagem.

- 20 ações divulgadas nos mecanismos 
de comunicação institucional.

02 – Viabilizar a cobertura jornalística das ações no 
campo da prevenção ao uso/abuso de álcool e ou-
tras drogas.

- 20 matérias jornalísticas produzidas e 
publicadas junto à imprensa.

03 – Criar, produzir e vincular campanhas e propa-
gandas alusivas à prevenção ao uso/abuso de álco-
ol e outras drogas.

- 04 campanhas produzidas.

EDUCAÇÃO

01 – Organizar, em parceria com a Polícia Militar de 
Minas Gerais, o atendimento de 17 escolas munici-
pais de 5º ano, por meio do Programa Educacional 
de Resistência às Drogas e à Violência - PROERD.

- 2.591 estudantes atendidos/ano.

02 – Realizar seminário sobre a temática uso/abuso 
de álcool e outras drogas para os estudantes das 
26 escolas de Educação de Jovens e Adultos – EJA, 
incluindo os estudantes dos 9º anos da Rede Muni-
cipal de Ensino de Contagem.

- 01 seminário/ano;
- 2.380 estudantes atendidos/ano.

03 – Organizar um ciclo de palestras sobre a te-
mática uso/abuso de álcool e outras drogas para 
estudantes do 5º ao 9º ano, das 47 escolas da Rede 
Municipal de Ensino de Contagem.

- 03 palestras/ano;
- 21.931 estudantes atendidos/ano.

04 – Organizar projeto de teatro sobre a temática 
uso/abuso de álcool e outras drogas nas Escolas de 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) 
da Rede Municipal de Ensino de Contagem.

- 24.446 estudantes atendidos/ano.

05 - Organizar o Projeto Cineclube, nas Unidades 
da Funec Cruzeiro do Sul e CENTEC, com exibição 
de um ciclo de curtas metragem sobre o impacto 
do uso/abuso de álcool e outras drogas na socie-
dade.

- 854 estudantes atendidos/ano.

06 - Organizar Rodas de Conversa com pais, es-
tudantes e funcionários, da Unidade Funec Incon-
fidentes, com o objetivo de trocar experiências e 
produzir estratégias acerca do modo de lidar com 
o uso/abuso de álcool e outras drogas no ambiente 
escolar e familiar.

- 524 pessoas atendidas/ano.

07 - Desenvolver oficinas junto aos educandos, da 
Unidade Funec Inconfidentes, para apresentação 
da temática “uso/abuso de álcool e outras drogas” 
aos estudantes do Ensino Fundamental.

- 524 estudantes atendidos/ano.

08 - Realizar estratégias de acolhimento das fa-
mílias dos estudantes, da Funec Inconfidentes, 
Cruzeiro do Sul e Centec, com o foco no fortaleci-
mento dos vínculos afetivos e familiares, a fim de 
sensibilizá-los quanto ao uso/abuso de álcool e ou-
tras drogas.

- 1.378 estudantes atendidos/ano.

09 - Realizar acompanhamento dos estudantes, 
da Funec Inconfidentes, Cruzeiro do Sul e Centec, 
em situação de vulnerabilidade, na perspectiva de 
construir colaborativamente seus projetos de vida.

- 1.378 estudantes atendidos/ano.

10 - Realizar 01 (um) Seminário, para estudantes da 
Funec Inconfidentes, Cruzeiro do Sul e Centec, com 
vistas na troca de experiências e projetos voltados 
à prevenção ao uso/abuso de álcool e outras dro-
gas.

- 1.378 estudantes atendidos/ano.



OBRAS E SERVIÇOS 
URBANOS

01 - Requalificar (requalificação visual, execução 
de obras de reurbanização e adequação às normas 
de acessibilidade e segurança) os becos dos bair-
ros Eldorado e Jardim Eldorado.

- 80 becos requalificados até 2020.

02 – Implantar o Programa Ilumina Contagem, com 
foco na eficiência energética (redução do consumo 
por uso de equipamento e lâmpadas mais eficien-
tes), na melhoria dos índices de iluminação do mu-
nicípio e na sensação de segurança dos munícipes.

- 20 mil luminárias (vapor de sódio e de 
mercúrio) substituídas por lâmpadas de 
LEDs;
- Redução de 20% do consumo de ener-
gia no município;
-Melhoria em 25% dos índices de ilumina-
ção do município.

SAÚDE

01 - Ampliação das ações coletivas de saúde, com 
foco na prevenção ao uso/abuso de álcool e outras 
drogas, nos territórios.  Grupos operativos, práticas 
integrativas, Projeto Movimenta Contagem.

- 96 ações/ano;
- 1.440 participações/ano.

02 - Ampliação das ações do Programa Saúde na 
Escola. Estratégias de prevenção ao uso/abuso de 
álcool e outras drogas, junto às crianças e adoles-
centes.

- Mapeamento das principais demandas 
realizadas em 2019;
- 08 Projetos de intervenção construídos 
até o final de 2019;
- 96 ações/ano;
- 1.440 participações/ano.

GESTÃO DE PESSOAS

01 - Inserir o conteúdo da prevenção ao uso/abuso 
de álcool e outras drogas no Seminário de “Capa-
citação dos Servidores e outros Agentes Públicos 
Municipais - Treinamento Introdutório e Gestão”.

- Um seminário /ano.

02 - Disponibilizar cursos on-line, à distância - EaD, 
treinamentos e outras atividades, em parceria com 
a Secretaria Municipal de Saúde, ofertados aos ser-
vidores e outros agentes públicos municipais. A 
perspectiva é sensibilizar servidores, chefias e ges-
tores na abordagem do tema uso/abuso de álcool 
e outras drogas.

- Canal de comunicação criado e dispo-
nibilizado na plataforma da Escola de 
Governo Contagem - Portal Prefeitura de 
Contagem, até 2020.

03 – Inserir mensagens de sensibilização/orienta-
ção relacionadas à questão da prevenção às dro-
gas, no contracheque do servidor.

- 05 mensagens inseridas/ano;
- 100% dos Servidores e Agentes Públi-
cos Municipais alcançados.

04 - Estabelecer canal de comunicação direta da 
Prefeitura de Contagem com os servidores públi-
cos municipais, via e-mail marketing, com o foco 
na sensibilização e orientação quanto à agenda de 
prevenção ao uso/abuso de álcool e outras drogas

- 06 e-mails marketing encaminhados/
ano.
- 100% dos Servidores e Agentes Públi-
cos Municipal alcançados.

DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA

01 - Promover a sensibilização do público atendido 
pela SMDHC, no campo da prevenção ao uso/abu-
so de álcool e outras drogas, no contexto das ativi-
dades previstas no calendário da Secretaria (Dia da 
Mulher, Consciência Negra, Dia do Orgulho LGBT, 
dentre outras).

- 10 palestras/ano;
- 1000 panfletos produzidos/ano;
- 3.000 pessoas sensibilizadas anual-
mente.

DESENVOLVIMENTO 
URBANO E HABITAÇÃO

01 – Organizar Projeto de Trabalho Técnico Social 
do “Pré e Pós Morar”, junto às famílias beneficiárias, 
com foco na prevenção ao uso/abuso de álcool e 
outras drogas.

- 896 famílias sensibilizadas/ano.

02 – Realizar intervenções nos territórios dos em-
preendimentos habitacionais entregues pela Pre-
feitura de Contagem, com foco na prevenção ao 
uso/abuso de álcool e outras drogas.

- 10 Empreendimentos habitacionais 
atendidos.
- 1.654 famílias sensibilizadas/ano.
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II – CUIDADO, TRATAMENTO E REABILITAÇÃO

(1) o tratamento para dependência, por si só, pouco modifica o consumo 
de drogas em longo prazo; (2) não há um tratamento único que seja apro-
priado a todos os indivíduos; (3) o tratamento deve estar sempre disponí-
vel, visto que os indivíduos com abuso ou dependência de drogas apresen-
tam-se, muitas vezes, ambivalentes quanto a iniciar ou não o tratamento, 
assim, é importante estar disponível quando eles sinalizam estar prontos 
para tal; (4) o tratamento efetivo deve contemplar as várias necessidades 
da pessoa (problemas médicos, psicológicos, sociais, vocacionais e legais 
associados) e não somente seu uso de drogas; (5) a proposta terapêutica 
deve ser continuamente avaliada e, se necessário, modificada para assegu-
rar que se mantenha atualizada de acordo com as necessidades do indiví-
duo; (6) é importante que o indivíduo permaneça no tratamento durante 
um período adequado, sendo que este depende de pessoa para pessoa; 
(7) o aconselhamento (individual ou em grupo) e outras terapias compor-
tamentais são componentes indispensáveis para o tratamento eficaz da de-
pendência... (SIMARA NOVAES, 2014)

O cuidado, o tratamento e a reabilitação compreendem um conjunto de estratégias inter-
setoriais, definidas por diretrizes previstas em diferentes marcos legais em vigor no país que 
organizam a assistência às pessoas que usam/abusam de álcool e outras drogas e seus fami-
liares. 

O acolhimento qualificado desse público se constitui como um importante método/técni-
ca de atenção fundamental para a identificação das necessidades assistenciais dos sujeitos, 
alívio do sofrimento e planejamento de intervenções medicamentosas e terapêuticas, se e 
quando necessárias, conforme cada caso.

Nesse sentido, em consonância com as diretrizes da Política Nacional propõe-se a articula-
ção de atendimentos integrais que conjuguem os diversos níveis de atenção e formas de aco-
lhimento, construção de vínculo e tratamento para usuários e familiares (Unidade Básica de 
Saúde,  Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Centro de Atenção Psicossocial Álcool e ou-
tras Drogas – CAPS-AD, comunidades terapêuticas, grupos de ajuda-mútua, hospitais gerais 
e psiquiátricos, hospitais-dia, serviços de urgências emergências, dentre outros dispositivos).

Nessa perspectiva o cuidado, o tratamento e a reabilitação devem ser construídos a partir 
da complexidade da realidade de cada sujeito, o que torna impossível apostar em uma saída 
única, padronizada e isolada.



TEMAS PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES DIRETRIZES

ARTICULAÇÃO 
INTERSETORIAL E 

SAÚDE

01 - Implantar 8 equipes de referência em 
Saúde Mental, uma em cada Distrito Sanitá-
rio, para acompanhamento dos casos graves 
e moderados de transtornos mentais associa-
dos ao uso/abuso de álcool e outras drogas.

- 08 equipes de referência em Saú-
de Mental implantadas até 2019;
- 600 atendimentos/mês;
- 6.600 atendimentos/ano.

02 - Implantar do Serviço Consultório na Rua

- Serviço implantado até o final do 
1º semestre de 2019;
- 760 atendimentos/mês;
- 8.360 atendimentos/ano.

03 - Implementar o Programa Controle do 
Tabagismo em todas as Unidades Básicas de 
Saúde do município.

- Programa implementado em 77 
Unidades Básicas de Saúde;
- 1.540 usuários atendidos/ano

04 - Qualificar e potencializar o trabalho do 
Centro de Atendimento Psicossocial em Álco-
ol e outras Drogas – CAPS AD.

- Equipe ampliada com cobertura de 
Clínica Médica nos finais de semana;
- Mudança de sede do equipamento 
até julho/2020;
- 10 Protocolos Clínicos de Atendi-
mento padronizados e adotados;
- Grupo de Acolhimento às Famílias 
implantado e em funcionamento nos 
finais de semana.

05 - Qualificar, fortalecer e potencializar o tra-
balho do Centro de Atendimento Psicossocial 
voltado para criança e adolescente – CAPS i.

- 05 Protocolos Clínicos de Atendi-
mento padronizados e adotados;
- Atendimento de Terapia Ocupacio-
nal ampliado.

06 - Estruturar ações intersetoriais de aco-
lhimento e tratamento às pessoas que usam/
abusam de álcool e outras drogas e seus fa-
miliares, com a integração das Comunidades 
Terapêuticas e demais entidades da socieda-
de civil, que atuam com a temática, à Rede 
de Serviços. Ampliar o atendimento e qualifi-
car os serviços prestados, em parceria com o 
Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool 
e outras Drogas de Contagem – COMADC e 
em consonância com as diretrizes estabeleci-
das pela Resolução Nº 01/2017 do Conselho 
Nacional de Políticas sobre Drogas – CONAD, 
com a Resolução – RDC nº 29 e com a Nota 
Técnica 055/2013  da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e 
demais marcos legais em vigor.

- Mapeamento das Comunidades 
Terapêuticas e demais entidades da 
sociedade civil que atuam com a te-
mática do município realizado até o 
final de 2019;
- Critérios para certificação das Co-
munidades Terapêuticas e demais 
entidades da sociedade civil, que 
atuam com a temática, definidos até 
o final de 2019, em consonância com 
a Portaria do Ministério da Cidada-
nia, nº. 562, de 19/03/2019;
- Fluxo de encaminhamento para in-
ternação voluntária em Comunida-
des Terapêuticas definido até 2019;
- 06 encontros para alinhamento 
com os profissionais da Atenção Bá-
sica realizados anualmente;
- 100% das demandas apresentadas 
por usuários das Redes SUS e SUAS/
Contagem por internação voluntária 
em Comunidades Terapêuticas aten-
didas;
- Acompanhamento pelas Redes 
SUS e SUAS/Contagem de 100% dos 
usuários acolhidos em Comunidades 
Terapêuticas, de acordo com os pro-
tocolos e fluxos estabelecidos pelas 
Redes;
- Visitas trimestrais de monitoramen-
to a 100% das Comunidades Tera-
pêuticas credenciadas.
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III - REINSERÇÃO SOCIAL

O Capítulo II, no Artigo 22 da Lei Federal 11.343/2006 destaca que:

Art. 22 - As atividades de atenção e as de reinserção social do usuário e do dependente de 
drogas e respectivos familiares devem observar os seguintes princípios e diretrizes:

I – respeito ao usuário e ao dependente de drogas, independentemente de quaisquer con-
dições, observados os direitos fundamentais da pessoa humana, os princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde e da Política Nacional de Assistência Social;

II – a adoção de estratégias diferenciadas de atenção e reinserção social do usuário e do 
dependente de drogas e respectivos familiares que considerem as suas peculiaridades socio-
culturais;

III – definição de projeto terapêutico individualizado, orientado para a inclusão social e para 
a redução de riscos e de danos sociais e à saúde;

IV – atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos respectivos familiares, sempre que 
possível, de forma multidisciplinar e por equipes multiprofissionais.

Assim, a Reinserção Social se materializa a partir do desenvolvimento de um conjunto de 
estratégias articuladas de apoio e  atenção de curto, médio e longo prazos, às pessoas que 
usam/abusam de álcool e outras drogas e seus familiares, envolvendo as diferentes áreas das 
políticas públicas, com os objetivos de propiciar o desenvolvimento de habilidades, perten-
cimentos, relações, reconstituição de vínculos familiares e sociais e condições de superação 
das situações de vulnerabilidade e/ou dependência em que se encontram.  

TEMAS PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES DIRETRIZES

DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL

01 - Potencializar e qualificar o trabalho reali-
zado pelo Centro de Referência da População 
em Situação de Rua – Centro Pop.

- Mudança de sede do Centro Pop 
efetivada até o final do 1º trimes-
tre/2019;
- 840 atendimentos/ano.

02 – Ampliar, reestruturar e otimizar o Serviço 
Especializado em Abordagem Social, inclusi-
ve com abordagens noturnas.

- 2.400 abordagens/ano.

03 – Promover, em articulação com profissio-
nais da Rede de Atenção Psicossocial, ações 
de prevenção secundária, junto aos usuários 
do Abrigo Bela Vista, na perspectiva da cons-
trução de seus projetos de vida.

- 04 oficinas/ano;
- 50 atendimentos/ano.

TRABALHO E 
GERAÇÃO DE RENDA

01 - Ofertar cursos de qualificação profissio-
nal, utilizando a estrutura do Centro de For-
mação do Trabalhador – CEFORT, em parceria 
com empresas/entidades privadas, oportuni-
zando a reinserção social, por meio do traba-
lho e geração de renda.

- 20% das vagas reservadas, nos cur-
sos de qualificação profissional, para 
as pessoas que usam/abusam de ál-
cool e outras drogas e seus familia-
res.

SAÚDE

01 - Implementação do Projeto FIAR – Forma-
ção, Inclusão, Autonomia e Reinserção, junto 
aos usuários com transtornos mentais decor-
rentes do uso/abuso de álcool e outras dro-
gas.

- 08 parcerias com entidades e em-
presas estabelecidas/ano;
- 44 pacientes encaminhados/ano.
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BPA/C Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado

BPA/I Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado

CAPS AD Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 

CAPS i Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil 

CAPS III Eldorado Centro de Atenção Psicossocial - Eldorado

CAPS III Sede Centro de Atenção Psicossocial - Sede

CEBRID Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas

CEFORT Centro de Formação do Trabalhador

CENTRO POP Centro de Referência da População em Situação de Rua

CID Classificação Internacional de Doenças 

CNES Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

COMADC Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas de Contagem

COMOVEEC Comissão de Monitoramento de Eventos Esportivos e Culturais de Contagem 

CONAD Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas

CRAS Centros de Referência em Assistência Social 

CREAS Centros de Referência Especializados em Assistência Social

EAD Ensino a Distância 

EJA Educação de Jovens e Adultos

GCC Guarda Civil de Contagem

GGIM Gabinete de Gestão Integrada Municipal

GIPP Grupo Institucional do Poder Público

IDH Índice de Desenvolvimento Humano 

NASF Núcleo de Apoio à Saúde da Família

NIDA National Institute on Drug Abuse (Instituto Nacional sobre o uso Abusivo de Drogas)

NUPDEC Núcleos de Proteção e Defesa Civil

NUTE-UFSC Núcleo Multiprojetos de Tecnologia Educacional da Universidade Federal de Santa Catarina

OMS Organização Mundial de Saúde

ONG Organização Não Governamental

PAS Plano Terapêutico Singular

PMMG Polícia Militar de Minas Gerais

PROERD Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência

PROJETO FIAR Formação, Inclusão Autonomia e Reinserção

RAAS Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde

SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

SEAD Secretaria Municipal de Administração

SEAS Serviço Especializado em Abordagem Social

SENAD Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas

SIA Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS

SIH Sistema de Informações Hospitalares

SISNAD Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas 

SUS Sistema Único de Saúde

TRANSCON Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem

UNODC Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes
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