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Crack, é possível vencer



Cuidado
Aumento da oferta de tratamento 

de saúde e  atenção aos usuários



Cuidado

DIRETRIZES

Serviços diferentes para necessidades distintas

Ampliação da oferta de serviços

Rede SUS preparada para atendimento

Reinserção social

Apoio integral aos usuários e famílias



Cuidado

Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e 

Drogas 24h

• Atendimento especializado para o usuário

• Opção de acolhimento

AÇÕES

Enfermarias 

Especializadas

Unidades de 

Acolhimento 

Adulto

Unidades de 

Acolhimento 

Infanto-Juvenil

Comunidades 

Terapêuticas
Consultório na 

Rua

• Atenção ao usuário nos locais de concentração de uso de crack



Cuidado

Enfermarias 

Especializadas

Unidades de 

Acolhimento 

Adulto

Unidades de 

Acolhimento 

Infanto-Juvenil

Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e 

Drogas 24h

Consultório 

na Rua

Comunidades 

Terapêuticas

308 Consultórios na Rua  com equipes de profissionais de saúde

Atendimento de 1,1 milhão de pessoas por ano, com foco na população em situação de rua

Atendimento e encaminhamento 

para outras unidades de saúde e de 

assistência social (CRAS e CREAS)

Acompanhamento por equipes de 

abordagem social na rua



Cuidado

Rede de atendimento 

ao usuário e à família



Cuidado

Enfermarias 

Especializadas

Unidades de 

Acolhimento 

Adulto

Unidades de 

Acolhimento 

Infanto-Juvenil

Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool 

e Drogas 24h

Consultório na 

Rua

Comunidades 

Terapêuticas

175 CAPS-AD 24 horas

- Ampliação para 24 horas do atendimento em 128 CAPS-AD existentes, até 2012

- 41 novos CAPS-AD 24 horas

- Reajuste do valor de custeio para CAPS-AD de 60 mil para até 92 mil reais

- Atendimento médio de 70 mil pessoas por mês



Cuidado

Rede de atendimento 

ao usuário e à família



Cuidado

Enfermarias 

Especializadas

Unidades de 

Acolhimento 

Adulto

Unidades de 

Acolhimento 

Infanto-Juvenil

Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e 

Drogas 24h

Consultório na 

Rua

Comunidades 

Terapêuticas

2.460 novos leitos em enfermarias especializadas

- Tratamento hospitalar para casos de abstinências e intoxicações graves

- Internação de curta duração até a estabilidade clínica

1.140 leitos existentes readequados para crack e outras drogas

Reajuste do valor da diária de internação de R$ 57 para até R$ 200 por leito



Cuidado

Rede de atendimento 

ao usuário e à família



Cuidado

Enfermarias 

Especializadas

Unidades de 

Acolhimento 

Adulto

Unidades de 

Acolhimento 

Infanto-Juvenil

Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e 

Drogas 24h

Consultório na 

Rua

Comunidades 

Terapêuticas

430 Unidades de Acolhimento Adulto, em parceria com instituições e entidades sem fins

lucrativos

Acolhimento e apoio ao usuário para manutenção da estabilidade clínica e controle da

abstinência



Cuidado

Enfermarias 

Especializadas

Unidades de 

Acolhimento 

Adulto

Unidades de 

Acolhimento 

Infanto-Juvenil

Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e 

Drogas 24h

Consultório na 

Rua

Comunidades 

Terapêuticas

188 Unidades para Acolhimento Infanto-Juvenil

Serviço equivalente às Unidades de Acolhimento adulto, voltado exclusivamente para pessoas 

entre 10 e 18 anos de idade.



Cuidado

Rede de atendimento 

ao usuário e à família



Cuidado

Enfermarias 

Especializadas

Unidades de 

Acolhimento 

Adulto

Unidades de 

Acolhimento 

Infanto-Juvenil

Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e 

Drogas 24h

Consultório na 

Rua

Comunidades 

Terapêuticas

Habilitação e financiamento de vagas de 

atendimento de saúde nas comunidades 

terapêuticas

Apoio ao acolhimento e à recuperação de 

usuários de drogas, por meio de seleção 

pública de projetos

Financiamento de 56 equipes de atenção 

básica à saúde para atendimento  às 

Comunidades Terapêuticas



Cuidado

Rede de atendimento 

ao usuário e à família



Cuidado

Rede de atendimento 

ao usuário e à família



Cuidado

Formação e capacitação

350 mil auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde

11 mil profissionais de saúde

100 mil alunos de cursos de graduação da área de saúde

15 mil gestores e profissionais das Comunidades Terapêuticas

Incremento de 82% nas vagas de Residência Médica em psiquiatria

304 novas vagas em saúde mental para Residência Multiprofissional

1.659 profissionais dos CAPSad para atuarem como teleconsultores

Rede SUS preparada para atendimento



Autoridade
Enfrentamento ao tráfico de 

drogas  e ao crime organizado



Autoridade

DIRETRIZES

Articulação com as áreas de saúde e assistência social.

Parcerias com estados e municípios para a promoção de 

espaços urbanos seguros.

Fortalecimento das ações de inteligência e investigação, em 

integração com as forças estaduais.

Enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado.



Autoridade

Intervenção em

Cracolândias

Enfrentamento às Organizações 

Criminosas

Adequação da 

Legislação

Atuação articulada entre as áreas de saúde, assistência social e segurança.

 Orientação de usuários para serviços de acolhimento e tratamento

Espaços urbanos seguros

 Policiamento ostensivo por meio de:

 bases móveis com videomonitoramento ;

 câmeras de videomonitoramento fixo;

 centrais de videomonitoramento;

 ações de capacitação de policiais para atuação ostensiva;

 Articulação com estados e municípios para revitalização de 

espaços públicos e convivência comunitária;

Identificação e prisão de traficantes

 Ações integradas de inteligência entre Polícia Federal e polícias 

estaduais.



Autoridade

AUTORIDADE

Intensificação de operações para desarticular as principais organizações criminosas do 

tráfico, por meio das seguintes estratégias: 

- Reforço do contingente da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.

- Foco nos estados e rotas de maior volume de apreensão de drogas

Intervenção em 

Cracolândias

Enfrentamento às 

Organizações Criminosas
Adequação da 

Legislação



Autoridade

AUTORIDADE

Projetos de Lei de autoria do Poder Executivo

Alteração do Código de Processo Penal, do Código Penal, da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e 

da Lei Sobre Drogas para dar celeridade ao procedimento de incineração de drogas ilícitas e dispor sobre 

a medida de indisponibilidade de bens e a alienação antecipada de bens apreendidos.

Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas - SINESP 

Intervenção em 

Cracolândias

Enfrentamento às Organizações 

Criminosas

Adequação da 

Legislação

Projetos de Lei em trâmite no Poder Legislativo

Projeto de Lei de enfrentamento ao crime organizado - PL 6.578, de 2009. 

Projeto que altera a Lei de combate à lavagem de dinheiro - PL 3.443, de 2008. 

Projeto de Lei que autoriza a prisão cautelar de procurados pela INTERPOL - PL 3.772, de 2008. 



Prevenção
Educação, Informação e Capacitação



Prevenção

Prevenção nas escolas

Capacitação de profissionais das redes de saúde, segurança pública, 

educação, assistência social, justiça, operadores do direito, lideranças 

religiosas e comunitárias

Disseminação contínua de informações e orientações sobre crack e 

outras drogas

DIRETRIZES



Prevenção

Prevenção do Uso de 

Drogas nas Escolas
Centros de Referência para 

Capacitação – Presencial

Informação, Comunicação e 

Publicidade

Centros de Referência para 

Capacitação à Distância

Capacitação de 210 mil educadores e 3,3 mil  policiais militares educadores do 

Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD

- Atuação em 42 mil escolas

- Alcance de 2,8 milhões de alunos/ano



Prevenção

Formação permanente de profissionais que atuam nas áreas de saúde, assistência social, justiça 

e segurança pública

- Consolidação de 49 e implantação de 16 Centros Regionais de Referência – CRR, 

completando 65 centros em todo o território nacional

- Oferta de 34.200 vagas em 2012 de cursos de atualização e aperfeiçoamento e ampliação 

para 39.000 vagas por ano a partir de 2013

Prevenção do Uso de Drogas 

nas Escolas

Centros de Referência para 

Capacitação – Presencial
Informação, Comunicação e 

Publicidade

Centros de Referência para 

Capacitação à Distância

CENTROS REGIONAIS DE REFERÊNCIA - FORMAÇÃO PRESENCIAL



Prevenção

Capacitação a distância para prevenção do uso de drogas, bem como orientação e aconselhamento a 

usuários e familiares 

- 135 mil lideranças comunitárias e conselheiros municipais - parceria com UFSC

- 35 mil lideranças religiosas - parceria com UNIFESP

- 35 mil profissionais de saúde e assistência social - parceria com UNIFESP

- 45 mil operadores do Direito (juízes, promotores e profissionais da área psicossocial que 

atuam nos juizados especiais criminais, varas da infância e da juventude e ministério público) -

parceria com USP

Prevenção do Uso de Drogas 

nas Escolas

Centros de Referência para 

Capacitação – Presencial

Informação, Comunicação e 

Publicidade

Centros de Referência para 

Capacitação à Distância

CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA



Prevenção

Prestar informações e orientações sobre crack e outras drogas por serviço telefônico gratuito 24 

horas e site interativo na internet 

Prevenção do Uso de Drogas 

nas Escolas

Centros de Referência para 

Capacitação – Presencial

Informação, Comunicação 

e Publicidade
Centros de Referência para 

Capacitação – à Distância

Realizar, de forma permanente, Campanhas Publicitárias de Utilidade Pública, ao longo de cada 

ano,  para prevenção ao uso de crack e outras drogas, com veiculação em Televisão, Rádio, 

Revista e Internet.



R$ 4 bilhões de recursos da União

Investimento
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