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Neste capítulo realizou-se um resumo das principais atividades realiza-
das pela Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas (SE-
NAPRED) do Ministério da Cidadania. As ações foram organizadas se-
guindo as competências previstas no decreto de criação da SENAPRED. 

Além das ações serem listadas os textos regulatórios que acompanha-
ram tais ações também serão apresentados. As informações que com-
põem este capítulo foram obtidas ao próprio Ministério da Cidadania, 
bem como em bases de notícias que acompanharam os eventos. 

Atividades de Prevenção 
do Uso de Drogas

As atividades de prevenção ao uso de drogas no Brasil passaram a ser 
competência da SENAPRED, desde a sua criação. A SENAPRED criou 
o Sistema Nacional de Prevenção ao Uso de Álcool e Outras Drogas
(SINAP) que passou a organizar, pesquisar, produzir conteúdo e fomen-
tar atividades de prevenção ao uso de álcool e outras drogas, sempre

prevenção.

O SINAP visa descentralizar as ações, mapear os programas de preven-
ção nacionais e internacionais, que apresentam melhor adequação ao 
cenário brasileiro, além de adaptar metodologias para disseminação 
das ações em todo o território nacional (Figura 12)(ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS 2022).
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Estrutura do SINAP em 2022 segundo a SENAPRED.

Fonte: SENAPRED – Ministério da cidadania.

A criação do SINAP foi possível graças à parceria do Governo Federal 
com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), a 
partir da assinatura de um termo de acordo de cooperação técnica. Esse 
documento foi assinado durante o encontro da UNODC em Viena, em 22 
de março de 2022, conforme noticiou a Diretoria de Comunicação do 
Ministério da Cidadania (MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2022a). 

A parceria também prevê a criação de instrumentos de avaliação, de cri-
térios de qualidade de programas, a análise da adequação das leis bra-
sileiras e, quando necessário, o aprimoramento da legislação vigente. 
O SINAP é mais uma ferramenta para a consolidação da “Nova Política 
Nacional sobre Drogas” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 2022).
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 O Secretário Quirino Cordeiro da SENAPRED, o Secretário especial do Desen-
volvimento Social Robson Tuma e representante da UNODC na assinatura do convênio 
com a SENAPRED.

Fonte: Diretoria de Comunicação – 
Ministério da Cidadania.

Sob supervisão da SENAPRED, o Ministério da Cidadania lançou a cam-
panha nacional de prevenção do uso de álcool e outras drogas com o 
bordão “Você nunca será livre se escolher usar drogas” (BONIN, 2019).  
A campanha que se direcionou ao público adolescente e adultos jovens 
(14 a 18 anos) foi composta por peças publicitárias (Figura 14), víde-
os (https://www.youtube.com/watch?v=6gGnViHwUQg e https://youtu.
be/Nqg2wnCb0gU), intervenções e um website (http://cidadania.gov.
br/drogasdiganao/primeiraetapa/) que fornece informações sobre as 
drogas e orienta para o tratamento da dependência química. Também 
foram feitas atividades de comunicação em eventos de diversas moda-
lidades esportivas, de ambos os sexos. 

Apenas nos primeiros cinco meses da campanha, ela atingiu 16,7 mi-
lhões de pessoas, conforme informou a SENAPRED a um jornal. Na 
divulgação da campanha o secretário Quirino Cordeiro declarou a um 
jornalista: “Essa campanha é muito importante por trazer uma série de 
inovações que atingem o público-alvo. As ações em redes sociais, por 
exemplo, foram fundamentais para alcançarmos os jovens.” A campa-
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nha foi continuada visando ampliar ainda mais seu público alvo, ou se-
ja, adolescentes e adultos jovens. Nesse momento o Secretário Quirino 
cordeiro declarou à imprensa “Este segundo momento da campanha 
tem o objetivo de fortalecer ainda mais o debate em torno do tema e le-
var ainda mais longe o trabalho de prevenção e combate que vem sendo 
realizado pela pasta”(JUNIOR, 2019).

 Cartaz da Campanha “Você nunca será livre se escolher usar drogas” da 
SENAPRED e do Ministério da Cidadania.

Fonte: Site da Campanha “Você nunca 
será livre se escolher usar drogas”/
Ministério da Cidadania. 

Também na prevenção comunitária e escolar, a SENAPRED em parceria 
com o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos e o Minis-

Famílias Forte, Vamos Nessa e Ellos. São programas internacionais de 
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prevenção às drogas, que foram trazidos para o Brasil e adaptados à 

das versões brasileiras destes e de outros programas de prevenção às 
drogas.

O Ministério da Cidadania também tem apoiado o desenvolvimento de 
programas nacionais de prevenção às drogas. Nesse contexto, no ano 

prevenção às drogas. Com isso, o Governo Federal fortalece iniciativas 

fortalecimento. 

-
tembro de 2019, com o Conselho Nacional de Comandantes Gerais das 
Polícias Militares e Corpos de Bombeiro Militares (CNCG) para assegurar 
a ampliação do Programa Educacional de Resistência às Drogas (PRO-
ERD)(Figura 15). Conforme sinalizou ou Secretário Quirino Cordeiro: “O 
Proerd está em todos os estados do país. A ideia é que nós possamos 
levá-lo a um maior número de escolas e maior número de municípios 

de ações”, conforme foi noticiado à época. Com o acordo, foi realizado 
um planejamento estratégico das ações desenvolvidas conjuntamente 

de mais de 270 mil cartilhas do PROERD.
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 Assinatura do acordo técnico de cooperação entre a SENAPRED e o PROERD. 
Na foto o Secretário Quirino Cordeiro, o Ministro Osmar Terra e o presidente do Conselho 
Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares.

 Campanha de prevenção das drogas da SENAPRED/Ministério da Cidadania 
com times de futebol brasileiros.

Fonte: Ministério da Cidadania, As-
sessoria de Comunicação Social.

Fonte: Diretoria de Comunicação – 
Ministério da Cidadania.
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O problema do uso de drogas por mulheres jovens é bastante conhe-
cido. Além das consequências negativas para a mulher, a maior parte 
delas o fazem em idade fértil e sob risco de uma gravidez indesejada. 
A exposição do feto durante a gravidez e da criança na amamentação 
às drogas é bastante nefasta para o desenvolvimento da criança (DE 
ALMEIDA AUGUSTO; PEREIRA; CALIGIORNE; SABATO et al., 2021). Por 
conta disso, a SENAPRED investiu na criação do Programa HERA, para a 
capacitação de 10,4 mil técnicos que atendem famílias com crianças na 
primeira infância em todo o país. (GOMES, A. L., 2019d).

A SENAPRED também auxiliou no desenvolvimento do programa inter-
ministerial de prevenção do uso de álcool e outras drogas nos povos 
indígenas e tradicionais, o chamado “Projeto Cuidar”. O projeto foi cons-

-
nistério da Mulher, Família e Direitos Humanos e o Ministério da Cida-
dania. Essa parceria contempla ações de prevenção ao uso de álcool e 

-
lo Roberto da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualda-
de Racial (SNPIR), destacou: “O nosso trabalho é levar a política pública 
para as pessoas na ponta. Os povos e comunidades tradicionais estão 
sendo assistidos inclusive com a conscientização sobre o problema que 
as drogas e o álcool podem levar para dentro dos locais onde vivem”. O 
Secretário Quirino Cordeiro acrescentou: “É extremamente importante 

Estado. Esse trabalho acontecerá por meio de ações interministeriais 

dos povos atendidos, respeitando suas peculiaridades, ajudando de fa-
to as pessoas a viverem uma vida protegida do álcool e de outras dro-
gas”(ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MMFDH, 2021). 

O “Projeto Cuidar” tem três eixos de ações:

1. -
sentação das iniciativas aos agentes públicos locais e lideranças in-
dígenas, elaboração de cartilhas didáticas e recursos audiovisuais.

2. Recuperação, que estimula parcerias com grupos locais que já traba-
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lham com a temática, além de trabalhos em 
parceria com Comunidades Terapêuticas. 

3. Conscientização, ou seja, informar toda seu
público alvo sobre os riscos dos uso de ál-
cool e drogas (ASSESSORIA DE COMUNI-
CAÇÃO SOCIAL DO MMFDH, 2021).

Também compôs o pacote de medidas de pre-
venção ao uso abusivo de álcool e outras dro-
gas o “Programa Turismo sem Drogas”. Esse 
programa, fruto de um acordo de cooperação 
técnica entre a Empresa Brasileira de Turismo 
(EMBRATUR), o Ministério do Turismo e a SE-
NAPRED e visou, nas palavras do Presidente 
da EMBRATUR, o Sr. Carlos Brito “sensibilizar 
os nossos turistas brasileiros e estrangeiros 
de que é possível aproveitar ao máximo as 
experiências culturais, gastronômicas, espor-
tivas, a natureza exuberante do Brasil e o calor 
humano do nosso povo sem o uso de substân-
cias que causam malefícios à saúde e que es-
tão associadas a atividades que trazem gran-
des prejuízos à sociedade”. Nas palavras do 
Ministro da Cidadania João Roma: “O nosso 
turismo interno é uma grande fonte de empre-
go e renda para muitos brasileiros. Podemos 
fazer turismo de maneira saudável, virtuosa, 
enaltecendo as nossas potencialidades. O Tu-
rismo Sem Drogas é um passo marcante para 
um país que quer cada vez mais brilhar e dar 
orgulho aos seus cidadãos”(GAZETA BRASIL, 
2021; MINISTÉRIO DO TURISMO, 2021).

Ainda na esfera de prevenção, destaca-se aqui 
o trabalho em parceria da SENAPRED com a
Secretaria de Trânsito (SENATRAN) do Minis-

tério da Infraestrutura para a redução de aci-
dentes automobilísticos e mortes violentas 
no trânsito. Esse trabalho tem sido bastante 
exitoso, contribuindo para a redução tanto 
dos acidentes como das mortes no trânsito 
no Brasil. 

No contexto de busca por redução de mortes 
violentas no Brasil, o Governo Federal lançou, 
em 2019, o Programa “Em Frente, Brasil, que 
objetivava a redução da criminalidade, em es-
pecial da criminalidade violenta, como os ho-
micídios. Infelizmente, nas últimas décadas, 
o país vinha apresentando aumento anual de
mortes por assassinatos. No ano de 2017, o
Brasil chegou a ter mais de 65.000 mortes por
homicídios, sendo que parte considerável de-
les relacionados ao cenário das drogas. Então,
após o trabalho da atual gestão do Governo
Federal nessa área, os números de homicídios
passaram a cair ano após ano, sendo que no
ano de 2021, o Brasil apresentou pouco mais
de 41.000 assassinatos. Esses resultados
mostram o sucesso das ações do Governo Fe-
deral no enfrentamento à criminalidade, muito
disso por conta de ações mais contundentes
e efetivas de combate às drogas, em todas as
suas frentes.

-
operação técnica com a Associação Brasilei-
ra de Psiquiatria (ABP) para a realização de 
ações de prevenção do suicídio. O segundo 
maior fator de risco para morte por suicídio é 

atrás apenas dos transtornos do humor.
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Apesar de extensa a lista de atividades de prevenção às Drogas realizadas pela SNEPRED desde 
sua criação em 2019, registrou-se aqui aquelas que aparentam ter maior impacto. 

Cabe ressaltar a importância da criação do SINAP como política institucional de longo prazo na 
prevenção dos transtornos por uso de substâncias psicoativas. Ter como diretrizes a adaptação de 
programas internacionais para a realidade brasileira, bem como o desenvolvimento de programas 
locais de prevenção é de suma importância para as políticas futuras de prevenção do uso abusivo 
de álcool e outras drogas no Brasil. 

A “Nova Política Nacional sobre Drogas” delegou à SENAPRED a coordenação das ações de cui-
dado e tratamento de usuários e dependentes de drogas em consonância com a “Nova Política 
Nacional de Saúde Mental” do SUS. 

O cuidado em saúde é prerrogativa do SUS, contudo a parceria da SENAPRED com a Coordenação 
Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, permitiu a reestruturação 
da rede de atenção a pessoas acometidas por transtornos pelo uso de substâncias psicoativas e 
seus familiares ampliando a tipologia da rede assistencial. Por exemplo o uma nova modalidade 
de CAPS, o CAPS AD IV, os Ambulatórios de Saúde Mental e os leitos em Hospitais Especializados 
em Hospitais Gerais, Hospitais Psiquiátricos e Clinicas Especializadas em Dependência Química. 

A “Nova Política Nacional sobre Drogas” incluiu na rede assistencial as instituições da sociedade 
civil, como os grupos de mútua ajuda, como os Alcóolicos Anônimos (A.A.), os Narcóticos Anôni-
mos (N.A.) .), Grupos Familiares Al-Anon, Grupos Familiares Nar-Anon, Federação de Amor-Exigente 
(FEAE), Cruz Azul no Brasil, Grupo Esperança Viva da Fazenda da Esperança (GEV), Pastoral da 
Sobriedade, dentre outros.

Ações de cuidado e de tratamento de usuários e de-

do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS) e Sistema Nacional de 
Políticas sobre Drogas (SISNAD)



Conforme descrito de maneira pormenorizada na pri-
meira parte deste livro, os CAPS AD IV são serviços, 
que passaram a integrar a Rede de Atenção Psicos-
social (RAPS) desde a implantação da “Nova Política 
Nacional de Saúde Mental”. 

Os CAPS IV destinam-se a proporcionar atenção integral e continuada às 
pessoas acometidas por um transtorno por uso de substâncias psicoati-
vas (relacionadas aos consumos de álcool, crack e outras drogas). Eles 
atuam durante as 24 horas do dia, todos os dias da semana, incluindo 

o atendimento de adultos, crianças ou adolescentes que se encontram
em locais de alta vulnerabilidade, como as cenas de uso de drogas. Os
CAPS AD IV visam atender pacientes em emergências psiquiátricas, en-
caminhá-los para abordagens terapêuticas em outros Serviços da RAPS
ou absorvê-los no próprio serviço.

Eles podem ser criados em capitais estaduais ou municípios com popu-
lação acima de 500.000 habitantes e conta com uma equipe multidisci-
plinar, composta por ao menos, psiquiatras e equipe de enfermagem de 
plantão 24 horas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019).

CAPS IV Álcool e drogas 
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Uma importante ação conjunta do Ministério da Saúde 
para o tratamento de base comunitária da dependên-

-

Dependência Química em todo o país. Isso tem ajuda-
do sobremaneira no cuidado especializado e especia-
lizado em Saúde Mental comunitária, desde a implan-
tação da “Nova Política Nacional de Saúde Mental, em 
dezembro de 2017(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022b) 
(Figura 17). 

Como também foi descrito na primeira parte deste livro, as Equipes 

Química passaram a fazer parte da RAPS desde a publicação da “Nova 
Política Nacional de Saúde Mental”. Os Ambulatórios de Saúde Mental 
e Dependência Química são serviços de grande relevância para o cui-
dado e tratamento de base comunitária. São serviços especializados, 
que possuem grande capacidade de atendimento, dando maior volume 
à assistência comunitária, quando comparados aos Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS). Os Ambulatórios de Saúde Mental são destinados 
ao tratamento de pessoas com transtornos mentais com gravidade mo-
derada e que não têm critérios para serem tratados nem pelas equipes 
de Atenção Básica, nem pelas equipes dos Centros de Atenção Psicos-
social (CAPS). 
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 A direita, Rafael Bernadon, Coordenador Geral de Saúde Mental Álcool e 
Outras Drogas, do Ministério da Saúde e a esquerda o Secretário da SENAPRED Quirino 

-
plinares para Ambulatórios especializados em álcool e outras drogas. 

Fonte: Assessoria de Comunicação 
Social/Ministério da Saúde.

Um importante Ambulatório de Saúde Mental começou a funcionar em 
Natal, no estado do Rio Grande do Norte, tendo sido inaugurado no dia 9 
de junho de 2022. O serviço denominado “Ambulatório de Saúde Mental 
e Dependência Química Ministro Ricardo Bastos”, ampliou a capacida-
de do município que passou a realizar mais de três mil consultas por 
mês, mostrando na prática a grande capacidade de atendimento desse 
tipo de serviço de atendimento comunitário para esta população. Esse 
Ambulatório de Saúde Mental de Natal faz parte do Complexo de Saúde 
Professor Severino Lopes, que tem também leitos de internação psiqui-
átrica. Esse serviço mostra a necessidade cada vez maior da conjuga-
ção de atendimentos ambulatoriais com internações psiquiátricas para 
a oferta de tratamento integral às pessoas com transtornos mentais e 
dependência química.  

O Complexo de Saúde Professor Severino Lopes foi credenciado pelo 
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Fonte: Assessoria de Comunicação 
– Ministério da Cidadania.

Ministério da Cidadania como sendo um Centro de Referência em De-
pendência Química (CEREDEQ). Na inauguração do Ambulatório de 
Saúde Mental do Centro o Secretário da SENAPRED Quirino Cordeiro 
destacou a importância desses serviços: “Esses ambulatórios são ser-
viços de grande importância para o tratamento especializado de base 
comunitária e conseguem dar grande potência no volume de pacientes 
atendidos”(ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MINISTÉRIO 
DA CIDADANIA, 2022).

Outro CEREDEQ credenciado foi no Hospital Francisca Julia em São Jo-
sé dos Campos, conforme noticiado (CAMPOS, 2022). 

 A equipe multidisciplinar no dia da inauguração do ambulatório do primeiro 
Centro de Referência em Dependência Química (CEREDEQ), em Natal/RN. 
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A “Nova Política Nacional sobre Drogas” con-
juntamente com a “Nova Política Nacional de 
Saúde Mental”, incluiu os leitos em Hospitais 
Psiquiátricos Especializados e os Hospitais-
-Dia na rede de atenção às pessoas acome-
tidas por transtornos por uso de substâncias
psicoativas (BRASIL, 2019c).

A Instrução Normativa nº 4/SEDS/SENAPRED/
DPCRS/MC, de 30 de junho de 2022, integrou 
de forma clara os leitos psiquiátricos em Hos-
pital Geral e em Hospitais Psiquiátricos Espe-
cializados e em Clínicas Especializadas em 
Dependência Química na rede assistencial do 
SISNAD.

Dentro da abrangência do preconizado pelo 
SISNAD, a SENAPRED publicou um Edital de 
chamamento para contratação de projetos de 
prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras 
drogas realizado por Hospitais Psiquiátricos 
Especializados, visando apoiar instituições 

-
pitalar o cuidado de pessoas com problemas 
decorrentes do uso de drogas. 

O Edital de Chamamento Público número 
3/2022 selecionou instituições que apresen-
taram projetos de até 300 mil reais (DIRETO-
RIA DE COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA 

CIDADANIA, 2022e). Ulteriormente, o Secretá-
rio Quirino Cordeiro destacou: “Esse termo de 
colaboração tem o objetivo de apoiar as orga-
nizações que realizam, em ambiente hospita-
lar, o cuidado e o tratamento de pessoas com 
problemas decorrentes do uso de drogas. É 
mais uma oportunidade para o fortalecimen-
to desses equipamentos” (DIRETORIA DE CO-
MUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 
2022e).

Ademais, a SENAPRED discutiu o papel dos 
Hospitais Psiquiátricos na rede assistencial 
do SISNAD no 31º Congresso Anual da Fede-

-
centes do Estado de São Paulo. No evento, o 
Secretário Quirino Cordeiro destacou: “A nova 
Política Nacional sobre Drogas, instituída em 
2019, incluiu os hospitais psiquiátricos como 
parte da rede assistencial a pessoas com de-
pendência química”(ASSESSORIA DE COMU-
NICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 
2022b).
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Os grupos de Mútua-Ajuda e Apoio Familiar são organizações da so-
ciedade civil que visam ajudar pessoas com transtornos pelo uso de 
substâncias psicoativas a se manterem em abstinência. Usualmente, 
estes grupos são baseados nos 12 passos, na convivência entre pares 
e no suporte social. 

Os grupos de Mútua-Ajuda e Apoio Familiar existem em vários países 
e diversos estudos sugerem fortemente que eles apresentam elevada 

-
mento. Esta foi a conclusão da revisão sistemática feita pelo importante 
organismo Cochrane Library (KELLY; HUMPHREYS; FERRI, 2020). 

Apenas os Alcoólicos Anônimos (A.A.) têm mais de cinco mil grupos em 
todo o país.

As Políticas sobre Drogas anteriores tendiam a desconsiderar os Gru-
pos de Mútua-Ajuda e Apoio Familiar como uma opção terapêutica para 
pessoas acometidas por transtornos por uso de substâncias psicoati-
vas. Contudo, considerando a capilaridade, a grande capilaridade des-
tes grupos, a alta prevalência de transtornos por uso de substâncias, o 

Mútua-Ajuda e Apoio Familiar são importantes ferramentas para a rede 
assistencial de pessoas acometidas por transtornos por uso de subs-
tâncias psicoativas. 

Desta forma a “Nova Política Nacional” sobre Drogas incluiu os Grupos 
de Mútua-Ajuda e Apoio Familiar no SISNAD e a SENAPRED realizou um 
trabalho conjunto para o fortalecimento destas entidades.

Este trabalho conjunto começou pelo reconhecimento por parte do Go-
verno Federal da importância das ações desenvolvidas pelos Grupos de 
Mútua-Ajuda e Apoio Familiar. Em uma cerimônia realizada no dia 7 de 
novembro de 2019, o então Ministro Osmar Terra, recebeu representan-
tes desses grupos, e destacou: “Vocês fazem um trabalho maravilhoso 
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sem receber nada do Estado. Vocês se organizaram em grupos de au-
toajuda, com as igrejas, com as comunidades terapêuticas. São muitas 
pessoas que são salvas pelo esforço de não dar o primeiro gole a cada 
dia, não usar a droga a cada dia. É uma doença crônica. As pessoas não 
conseguem controlar isso e precisam do apoio e da família”. Completou 
o Secretário Quirino Cordeiro na cerimônia: “O governo federal, desde
o início deste ano, mudou de maneira importante a sua política pública
sobre drogas buscando, no que diz respeito ao tratamento das pessoas
com dependência química, a recuperação, a promoção da abstinência, e
a manutenção da pessoa sem fazer uso de drogas. Neste novo contexto,
o apoio e o suporte a grupos e entidades que trabalham efetivamente na
recuperação das pessoas e na promoção da sobriedade se tornou um
objetivo central do governo federal” (GOMES, A. L., 2019b)(Figura 19).

Fonte: Assessoria de Comunicação 
– Ministério da Cidadania. Foto: Ra-
fael Zart.

 Cerimônia de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido dos grupos de 
mútua-ajuda. 
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Esta primeira aproximação permitiu a construção do mapeamento e ge-
orreferenciamento dos Grupos de Mútua-Ajuda e Apoio Familiar. Este 
mapeamento está disponível no site do Ministério da Cidadania (https://
aplicacoes.mds.gov.br/sagi/app-sagi/geosagi/maps/?g=1). 

O mapeamento teve como objetivo facilitar a busca por este tipo de aju-
da, indicando endereços, horários de reuniões e os contatos de mais de 
dez mil Grupos de Mútua-Ajuda e Apoio Familiar espalhados por todo o 
país. 

O lançamento do mapeamento ocorreu no dia 10 de agosto de 2022 e 
como destacou o secretário Quirino Cordeiro a época: “Precisamos aju-
dar na expansão desse trabalho, para levarmos à sociedade a informa-
ção precisa sobre onde podem encontrar ajuda. Estamos reduzindo as 
barreiras de acesso ao cuidado e abrindo as portas para a recuperação”. 
A secretária geral dos Grupos Familiares Al-Anon, Nilce Totino comple-
tou durante a cerimônia: “Entrar na era tecnológica é muito importante, 
assim como estarmos abertos a receber as pessoas que sofrem com o 
alcoolismo É um recurso a mais para os familiares, pode ajudar para que 
juntos, caminhemos rumo à uma sociedade mais sadia”.

A SENAPRED publicou também o programa “Anjos de Resgate” através 

Fonte: Site do Obid (acessado em 21/Nov/2022)

 Banner de divulgação do lançamento e foto do mapeamento dos grupos de 
mútua-ajuda realizado pela SENAPRED. 
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Mútua-Ajuda e Apoio Familiar para capacitar líderes voluntários na a co-
ordenação de grupos para ações de prevenção, cuidado e reinserção 
social de usuários ou dependentes químicos. Esta ação foi orientada 
a partir da Portaria número 1.844, de 25 de setembro de 2019, do Mi-
nistério da Cidadania, que passou desenvolver termos de fomento para 
a expansão dos Grupos de Mútua-Ajuda e Apoio Familiar (MINISTÉRIO 
DA CIDADANIA, 2019b). Cada  Grupo de Mútua-Ajuda e Apoio Familiar 
selecionado pelo Edital recebeu até 300 (MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 
2019a).

Ainda em acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Cidadania 
e Narcóticos Anônimos (N.A.), foi criado número de atendimento telefô-
nico 24 horas para acolhimento e orientações realizadas pelos voluntá-
rios do N.A. O número 132 é a linha que funciona para esse atendimen-
to, em ligação gratuita, para pessoas que têm interesse em conhecer 
o trabalho do N.A. (DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA
CIDADANIA, 2021b) (Figura 21).  A linha recebeu mais de 25 mil liga-
ções nos primeiros oito meses de funcionamento e conta com mais de
100 plantonistas. Os atendimentos telefônicos resultaram em encami-
nhamentos a grupos presenciais, reuniões virtuais, sites especializados,
reuniões abertas e serviços de outras entidades que trabalham com cui-
dados e prevenção de drogas. O acordo de cooperação não envolveuu

MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2022d).
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 Banner do número 132 para contato do grupo Narcóticos Anônimos. 

Fonte: Diretoria de comunicação/Minis-
tério da Cidadania. (https://www.gov.br/
cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/
desenvolvimento-social/noticias-desen-
volvimento-social/linha-132-dos-narco-
ticos-anonimos-atende-quase-25-mil-
-ligacoes-em-oito-meses?fbclid=IwAR-
06pyunR8sZxVvTJLgE08viurRy8iNf-
cEZQ7XnC4z91Y009mBWj8GhSQ0E 
(Acessado em 21/Nov/2022).

-
-

cação, organização, e monitoramento dos serviços prestados por estas 
entidades. Esta política permitiu a grande ampliação do número de Co-

-
ciamento de vagas para tratamento.

Do ponto de vista regulatório, a Portaria 563/2019 impôs os critérios 
mínimos para credenciamento das Comunidades Terapêuticas na SE-
NAPRED. Além de seguir a legislação já existente, a Portaria balizou um 
referencial de qualidade para o funcionamento destas entidades. 

A SENAPRED também criou o mapa virtual de Comunidades Terapêuti-
cas no Brasil (https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/app-sagi/geosagi/lo-
calizacao_equipamentos_tipo.php?tipo=comunidades_terapeuticas&r-
cr=1). Esse trabalho teve o objetivo de facilitar o acesso de pessoas 
acometidas por transtornos por uso de substâncias psicoativas a essa 
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lançamento desse georreferenciamento: “Estamos, através dessa ferra-
menta, ofertando uma série de informações para a população, que vai 
desde a localização até o número de vagas oferecidas e meios de con-
tato. Tudo isso facilita que o interessado busque e encontre tratamento 
de qualidade ... Isso é importante para que a sociedade e os órgãos de 
controle tenham conhecimento de tudo que acontece com o dinheiro 
público”(ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MINISTÉRIO DA 
CIDADANIA, 2019).

foi regulamentado a partir da Portaria 564/2019, que balizou o progra-
ma mínimo de formação dos monitores dessas entidades. 

-

das Comunidades Terapêuticas (https://compacta.sead.ufsc.br/)(Fi-

(QUEIJO, 2019a). 

Ainda na pauta de capacitação, a SENAPRED junto com o Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos realizou também o curso “O 
Papel das Comunidades Terapêuticas na Garantia dos Direitos Huma-
nos”, em educação à distância com a Escola Nacional de Administração 

 Tela de apresentação do curso COMPACTA - Capacitação de Monitores e 

Fonte: Site do curso (https://com-
pacta.sead.ufsc.br/), acessado em 
21/Nov/2022.
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 Tela de abertura do Curso “O Papel das Comunidades Terapêuticas na Ga-
rantia dos Direitos Humanos” ofertado pela SENAPRED e o Ministério da Mulher Família 
e Direitos Humanos.

Fonte: Site https://www.escolavirtual.
gov.br/curso/619, acessado em 21/
Nov/2022.

Pública (ENAP). O curso teve como conteúdo a pauta dos Direitos Hu-
manos na Saúde Mental e Dependência Química (Figura 23). O curso já 

Comunidades Terapêuticas contratadas por ela, conforme preconizado 
pela Portaria 562/2019 do Ministério da Cidadania, assegurando que es-
sas entidades atendam aos critérios necessários de qualidade.

Toda esta política permitiu, além de dar mais transparência e qualidade 
-

nanciamento e consequentemente o número de vagas em Comunidades 
Terapêuticas em todo o país. A SENAPRED empenhou, em 2019, mais 
de 73,8 milhões de reais, em 2020, mais de 93,2 milhões de reais, em 
2121, mais de 185,1 milhões de reais e em 2022, quase 214 milhões de 
reais para o pagamento de vagas para pessoas acometidas por transtor-
nos por uso de substâncias psicoativas, em Comunidades Terapêuticas. 
Cabe lembrar que este recurso não tem origem no orçamento da Saúde, 
Assistência Social ou em outras pastas ministeriais. A resultante deste 
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Terapêuticas para o acolhimento gratuito de pessoas com transtornos 
-

das saltou de 2.900, em 2018, para 17 mil, em 2021 (RODRIGUES, 2021).

trabalho das Comunidades Terapêuticas: “Elas são decisivas para en-
frentar a epidemia das drogas que destrói a nossa juventude, que causa 
a violência que o país vive e que está se propagando em uma escala 
gigantesca por falta de políticas adequadas nos governos passados. 
Agora, estamos vivendo uma nova etapa em que se consolidam pro-
gramas, destinam-se recursos para as comunidades terapêuticas e 

voluntária. É um avanço importantíssimo”. Marcelo Rodrigues, diretor 

das Comunidades Terapêuticas “Isso traz respeito a um trabalho que
dá resultado e toda a instituição que atua corretamente defende o au-

conforme noticiou a Assessoria de Comunicação Social do Ministério
da Cidadania (QUEIJO, 2019a).

Durante a pandemia pela COVID-19, a SENAPRED com as Secretaria Na-
cional de Assistência Social (SNAS) lançaram o projeto “Acolhimento 
em Comunidades Terapêuticas de dependentes químicos que se encon-

-
as em situação de rua que fossem acometidas por um transtorno por 
uso de substâncias psicoativas. O projeto foi parte das medidas para 
o enfrentamento do novo coronavírus e visou auxiliar essa população
tão vulnerável durante o período mais crítico da pandemia. O projeto
foi viabilizado através da Portaria número 340, de 30 de março de 2020
(MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2020). O evento de lançamento ocorreu no
dia primeiro de outubro de 2020 (Figura 24).
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 Mesa de lançamento do Projeto “Acolhimento em Comunidades Terapêuticas 
de dependentes químicos que se encontram em situação de rua”. Da direita para es-
querda se vê Quirino Cordeiro, Sergio Queiroz, Wesley Jacinto, Damares Alves, Mariana 
Neris, Rolf Hartmann.

 Ministro Osmar Terra, membros da SENAPRED e representantes da Confe-
deração Brasileira de Comunidades Terapêuticas (CONFENACT).

Foto: Ronaldo Caldas/Assessoria de 
Comunicação Social, Ministério da 
Cidadania.

Foto: Assessoria de Comunicação 
Social, Ministério da Cidadania.
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 Ministro Osmar Terra, Ministra Damares Alves, Membros da SENAPRED, re-
presentantes da Confederação Brasileira de Comunidades Terapêuticas (CONFENACT), 
representantes de Grupos de Mútua Ajuda e Apoio Familiar.

 Reunião do Ministro Osmar Terra com membros da SENAPRED e represen-
tantes da Confederação Brasileira de Comunidades Terapêuticas (CONFENACT).

Foto: Assessoria de Comunicação 
Social, Ministério da Cidadania.

Foto: Assessoria de Comunicação 
Social, Ministério da Cidadania.
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O Governo Federal também trabalhou em outras frentes para o fortale-
cimento e melhoria da  qualidade das Comunidades Terapêuticas favo-
recendo o tratamento efetivo das pessoas com dependência química. 
Nesse contexto, a SENAPRED trabalhou para a aprovação da Resolução 
do CONAD número 3, de 24 de julho de 2020. Essa normativa é muito 
importante, pois preenche uma lacuna normativa que existia no país e 
passa a oferecer mais uma possibilidade terapêutica para os adoles-
centes com dependência química. A SENAPRED também trabalhou 
para a inclusão das Comunidades Terapêuticas na Lei Complementar 

e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à 
seguridade social. Com isso, as Comunidades Terapêuticas podem go-
zar de imunidade tributária em diferentes contextos, que passam ajudar 
sobremaneira para o fortalecimento do segmento.  

de ações de reinserção social de pessoas acometidas por um transtor-
no por uso de substâncias psicoativas. As atividades de reinserção so-
cial visam facilitar a ressocialização, a obtenção de renda, e a recons-
trução da cidadania da pessoa acometida por um transtorno pelo uso 
de drogas.

 A SENAPRED articulou diversas atividades de reinserção social desde 
a sua criação. O primeiro deles foi um Acordo de Cooperação Técnica 
com a Confederação Nacional de Jovens Empresários para assegurar a 
oferta de cursos gratuitos de empreendedorismo para pessoas acolhi-
das em Comunidades Terapêuticas contratadas pela SENAPRED. O pro-
grama, que já havia capacitado 2.000 acolhidos em 2020 foi ampliado 
em 2022. Conforme destacou Claudia Gonçalves Leite, Diretora do De-
partamento de Prevenção, Cuidados e Reinserção Social da SENAPRED 
à época “Queremos incentivar a cultura do empreendedorismo como 
alternativa para inclusão social e produtiva, além de promover compe-

Reinserção social

Página  |



Página  | 124

tências empreendedoras para os usuários da 
Política Nacional de Drogas” (ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIDADA-
NIA, 2022f). 

Os Programas “Alevinar” e “Reflorestar”, de-
senvolvidos pelo Governo do Distrito Federal, 
em colaboração com os Ministérios da Cida-
dania, da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to, bem como o Ministério da Mulher, da Fa-
mília e dos Direitos Humanos. Os programas 

-
petências empreendedores e habilidade so-
cioemocionais para as pessoas acolhidas em 

Comunidades Terapêuticas. Os programas 
oferecem ainda cursos de piscicultura e de 
manejo ambiental, fornecendo mudas nativas 
do cerrado para a realização dessas ações. 
Conforme destacou a diretora Claudia Gon-
çalves Leite: “A celebração dessa importante 
parceria para a implementação dos Progra-
mas “Alevinar” e “Reflorestar”, além de promo-
ver a autossutentabilidade das comunidades 
terapêuticas, irá contribuir para a reinserção 

-
dos”(ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MI-
NISTÉRIO DA CIDADANIA, 2022e)(Figura 28).

 Assinatura do termo de Compromisso entre os diversos entres federativos para o fomento de projeto de 
reinserção social de pessoas acometidas por um transtorno por uso de substância.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Ministério da Cidadania.
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O fomento de pesquisas que produzam informações que possam au-
xiliar na construção e aprimoramento da “Nova Política Nacional sobre 

a cargo da SENAPRED. 

-
mento Nacional de Álcool e Drogas (LENAD). Esta pesquisa está sendo 
realizada pela Unidade de Pesquisas em Álcool e Drogas da Universi-
dade Federal de São Paulo (UNIFESP). A coleta de dado sofreu algum 
atraso em razão das medidas de isolamento da COVID-19, mas os resul-
tados estão previstos para serem entregues em breve. Além de fornecer 
dados imprescindíveis para o planejamento das Políticas públicas, o es-
tudo faz parte dos compromissos de atualização de dados internacio-
nais com a UNODC. 

-
nanciado em uma parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimen-

pesquisadores da Universidade de Brasília (UNB) permitiu o desenvol-
vimento de estratégias para a estimação do número de pessoas que 
consomem drogas através da presença dos metabólitos dessas subs-
tâncias no esgoto (QUEIJO, 2019b).

Capitais (LECUCA), que realizou uma série histórica para o acompanha-
mento de pessoas usuárias de drogas em cenas de uso. O estudo, além 

-

disponíveis.

sobre drogas
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-
tações na temática do de drogas. Os cursos propostos até o momento 
contemplam vários públicos e tiveram conteúdos adaptados a diferen-
tes necessidades. 

O curso “Política Nacional sobre Drogas: o que os gestores estaduais 
e municipais devem saber.” contemplou quatro módulos abordando os 
principais conceitos sobre políticas públicas, a legislação vigente, a epi-
demiologia do uso de drogas e as evidências clínicas e as diretrizes para 
projetos de prevenção e tratamento da dependência química (DIRETO-
RIA DE COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2021c). 

A SENAPRED, realizou um Webnário com o tema “Espiritualidade como 
um Fator de Proteção para o Uso de Drogas”. A mesa que contou com 
a parceria da Organização dos Estados Americanos (OEA) teve como 

da Universidade Federal de Juiz de Fora, Alexander Moreira Almeida 
mostrou como a população brasileira e latino-americana é vinculada às 
questões de espiritualidade. O professor Alexander reportou à época: 
“Não se trata jamais de impor visões ou valores sobre os pacientes. A 
abordagem deve ser sempre centrada no paciente, o que aquela pes-
soa tem em relação a sua espiritualidade. Nós vamos utilizar aquilo 
que o paciente nos traz, como a rede social de apoio, a família, hábitos 
saudáveis, prática de esporte e estimular esses aspectos positivos. Do 

práticas dos convívios espirituais que fazem parte do repertório daquele 
paciente” (DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIDADA-
NIA, 2021a). Em parceria com a OEA, a SENAPRED realizou outros We-
bnários, abordando distintos temas, como uso de drogas na adolescên-
cia, Impacto negativo do uso da maconha, dentre outros.

O curso AMPARO - Aprendendo sobre a dependência química em mu-
lheres acolhidas e reclusas: oportunidades de cuidado e atenção, foi 
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promovido pela Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, do 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), em 
parceria com a SENAPRED (Figura 26).  O curso teve como objetivo dis-
cutir como objeto central a dependência química em mulheres nos con-
textos de acolhimento social e encarceramento. Foi importante para se 
apresentar as diferenças entre os sexos no uso, abuso e dependência 
de drogas e destas na vulnerabilidade social e dependência química em 
mulheres. O curso foi disponibilizado no site https://amparo-snpm.ufsc.
br/ (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MMFDH, 2022).

Em parceria com o Ministério da Saúde, a SENAPRED também atuou 

com vistas à abertura e ampliação de Programas de Residência em Psi-
quiatria nesses serviços. Essa ação faz parte do trabalho que busca o 
fortalecimento e aprimoramento dos Hospitais Psiquiátricos no país. 
Como destacou o Secretário Quirino Cordeiro à época: “O curso é mais 
uma iniciativa para o fomento dessas instituições essenciais no trata-
mento e na recuperação de pessoas com quadros clínicos graves de 
transtornos mentais ou dependência química” (ASSESSORIA DE COMU-
NICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2022c).

 Imagem da capa eletrônica do Curso Amparo.

Fonte: Site https://amparo-snpm.
ufsc.br/



Página  | 128

As ações de cooperação internacional são fundamentais para se ter es-
tratégias comuns entre os países na Política sobre Drogas. Como se viu 
no capítulo anterior o Brasil sempre tem tido um protagonismo nessa 
questão junto a organismos internacionais e também na relação bilate-
ral com seus países vizinhos. 

O Brasil também é signatário e segue as diretrizes internacionais sobre 
o tem, através das decisões tomadas na Organização das Nações Uni-
das (ONU).

À SENAPRED o foi delegada a competência, por meio do Decreto núme-

com organismos internacionais. 

a Organização dos Estados Americanos (OEA). A partir disso, uma série 
de iniciativas foram realizadas em parceria (ASSESSORIA DE COMUNI-
CAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2019b)(Figura 27). 

organismos internacionais

 Encontro entre representantes da SENAPRED e da Organização dos Estados 
Americanos para cooperação na reestruturação do Observatório de Informações sobre 
Drogas - OBID.

Fonte: Assessoria de Comunicação 
- Ministério da Cidadania.
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A SENAPRED também representou o Brasil no 3º Encontro Biregional 
para Intercâmbio de Boas Práticas na Redução de Demanda de Drogas, 
realizado no Panamá em 2019. O evento que foi realizado em colabora-
ção entre países da América Latina, Caribe e União Europeia teve como 
objetivo a discussão de prática bem sucedidas de redução da deman-
da de drogas(GOMES, A. L., 2019a). Durante este encontro o Secretário 
Nacional aproveitou a viagem para apresentar a “Nova Política Nacional 
sobre Drogas” para a embaixadora brasileira no Panamá (GOMES, J. D. 
M., 2019). 

O trabalho realizado com a Organização Pan-americana da Saúde 
(OPAS) é também de grande importância visto a influência e importân-
cia da entidade nas américas. O Brasil apoiou a implantação da estraté-
gia SAFER da OPAS no pís. Ela disponibiliza estratégias de alto impacto 
para reduzir o uso nocivo do álcool e suas consequências sociais, eco-
nômicas e de saúde (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO 
DA CIDADANIA, 2019a)(Figura 28). 

Fonte: Assessoria de Comunicação 
do Ministério da Cidadania/Foto Ro-
naldo Caldas.

 Encontro do Secretário Quirino Cordeiro com representantes da Organização 
Pan-Americana da Saúde (OPAS) para discussão das estratégias SAFER.
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A SENAPRED também representou o Brasil na XI Reunião da Comissão 
Mista sobre Drogas e temas conexos realizado em Santa Cruz de la Sier-
ra na Bolívia. No encontro foram acordadas estratégias conjuntas de 
trabalho entre os dois países para o enfrentamento às drogas (DIRETO-
RIA DE COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2022a)(Figura 
29). O Brasil também participou de Reunião da Comissão Mista sobre 
Drogas e temas conexos com o Governo do Paraguai, em Assunção. 
Naquela reunião, também foram estabelecidos planos de ações em par-
ceria entre os dois países.

Na reunião na UNODC em Viena, a SENAPRED assinou parceria com 
o órgão da ONU para a criação do “Sistema Nacional de Prevenção às
Drogas”. Tal Sistema foi lançado em dezembro de 2022, e está em pleno
funcionamento. Essa é ação inovadora na prevenção às drogas no Bra-
sil, e permitirá o acesso mais facilitado de gestores públicos e de enti-

(MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2022a).

 O secretário Quirino Cordeiro representando a SENAPRED na XI Reunião da 
Comissão mista sobre Drogas e Temas Conexos entre o Brasil e a Bolívia.

Fonte: Assessoria de Comunicação 
- Ministério da Cidadania.
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 O Secretário Quirino Cordeiro na eleição do Grupo de Peritos sobre Redução 
da Demanda de Drogas junto à Organização dos Estados Americanos (OEA).

Fonte: Assessoria de Comunicação 
– Ministério da Cidadania.

Assegurando o protagonismo do governo brasileiro nas decisões inter-
nacionais, o o país foi eleito para ocupar a vice-presidência do Grupo de 
Peritos sobre Redução da Demanda de Drogas da Organização dos Es-
tados Americanos (OEA) na reunião da Comissão Interamericana contra 
o Abuso de Drogas (CICAD), em novembro de 2022. Conforme declarou
o secretário Quirino Cordeiro à época: “Assumir a vice-presidência do

-
bre drogas e fortalece o intercâmbio internacional para a execução de
ações, projetos e programas visando a construção de uma sociedade
protegida do uso de drogas lícitas e ilícitas”(ASSESSORIA DE COMUNI-
CAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2022a)(Figura 30).

Ainda no seu papel de representação internacional, a SENAPRED apre-
sentou a “Nova Política Nacional sobre Drogas” e o SINAP na reunião 
do Mini Grupo de Dublin. Esse grupo que é uma iniciativa do Governo da 
Espanha promove reuniões com países da América Latina e do Caribe 
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A SENAPRED foi representada pela sua Diretora de Prevenção, Cuidados 
e Reinserção Social, Claudia Gonçalves Leite que destacou à época que: 
“Sabemos que cada país tem um cenário próprio, com características 

políticas e sociais, mas a cooperação internacional e a troca de informa-
ções são imprescindíveis para a formulação, a gestão e a execução das 
políticas para o enfrentamento às drogas” (ASSESSORIA DE COMUNI-
CAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2022d)(Figura 31). 

Na área internacional, o Brasil também mantem parceria com o Escritó-
rio das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que proporcio-
nado a possibilidade da realização de várias ações nas áreas de pesqui-
sa, capacitação e monitoramento das ações de redução de demanda de 
drogas. 

Além disso, o Brasil tem trabalhado também em parceria com o capítulo 
nacional do “International Society of Substance Use Professionals” (IS-
SUP), especialmente nas frentes de capacitação de recursos humanos e 
na implantação de programas de prevenção às drogas no país.

 A Diretora de Prevenção, Cuidados e Reinserção Social da SENAPRED, Cláu-
dia Leite, apresenta a política brasileira de prevenção e o SINAP na Reunião do Grupo 
de Dublin, na Espanha.

Fonte: Assessoria de Comunicação 
– Ministério da Cidadania.
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Desde a publicação da “Nova Política Nacio-
nal sobre Drogas”, o Governo brasileiro adotou 
postura clara e contundente contra estraté-
gias nacionais e internacionais que buscam a 
redução do controle sobre as drogas ilícitas. 

Nesse contexto, a SENAPRED liderou movi-
mento contra o Projeto de Lei 399/15, que, na 
sua versão atual, busca a criação do “marco 
regulatório” da maconha no Brasil, ou seja, 
pretende legalizar a produção em larga escala 

-
triais, cosméticos, alimentícios, o que traria 
consequências bastante danosas para todo o 
conjunto da sociedade brasileira. 

Em outra frente de ação, a SENAPRED posicio-
nou-se contra a descriminalização das drogas 
ilícitas, em um processo que corre no Supre-
mo Tribunal Federal (STF). Em parceria com 
entidades da sociedade, a SENAPRED orga-
nizou a “Marcha das Famílias contra as Dro-
gas”, com o intuito de pressionar os Ministro 
do STF a votarem contra a descriminalização 
das drogas ilícitas. O movimento teve grande 
sucesso, conseguindo com que o STF tirasse 
de pauta em duas ocasiões o julgamento des-
se processo. 

Ações contra a redução do controle sobre drogas ilí-

Em 2019, a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) lançou consulta pública 
com o objetivo de avaliar a liberação do plan-
tio de maconha no Brasil. Em decorrência do 
risco da eventual liberação desse plantio, a 
SENAPRED mais uma vez mobilizou-se contra 
essa iniciativa, conseguindo êxito, ou seja, o 
processo que ensejou a consulta pública foi 
arquivado. 

-
misso na luta contra as drogas ao proferir vo-
to contrário à recomendação da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) de retirar a cannabis 
das listas das substâncias psicotrópicas con-
troladas pelas Convenções Internacionais. A 
votação ocorreu durante a reconvocação da 
63ª sessão da Comissão de Drogas e Narcóti-
cos (CND) da ONU, realizada na sede da enti-
dade em Viena, na Áustria. A posição brasilei-
ra foi tomada a partir de decisão unânime do 
Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas 
(CONAD), que é a instância máxima de dis-
cussão e deliberação sobre políticas públicas 
sobre drogas no Brasil, formado por represen-
tantes do Governo Federal, dos gestores esta-
duais de políticas sobre drogas e dos Conse-
lhos Estaduais de Políticas sobre Drogas.
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Como se pode constatar ao longo desta obra, 
a “Nova Política Nacional de Saúde Mental” e 
a “Nova Política Nacional sobre Drogas” fo-
ram frutos de uma construção social, discu-
tida, reguladas e implementadas nos últimos 
seis anos. Esta construção envolveu um novo 
desenho da Rede de Atenção Psicossocial 
(RAPS) e do Sistema Nacional de Políticas Pú-
blicas sobre Drogas (SISNAD). 

Como se pode ver também, todas estas mu-
danças, que foram amplamente discutidas 
com a sociedade civil e os setores ligados às 
essas políticas, permitiram um maior alinha-
mento das duas políticas. Isso tenderá a pro-
duzir uma melhoria sistêmica das ações de 
prevenção, tratamento, reabilitação e reinser-
ção social tanto de pessoas acometidas por 
transtornos mentais como também por uso de 
drogas. 

A ampliação da RAPS com a inserção de no-
vos equipamentos, que não haviam sido inclu-
ídos na conformação anterior da RAPS, aju-
dou a dar conta da demanda reprimida para 
saúde mental existente no SUS e melhorar a 
assistência a pacientes com quadros clínicos 
graves.

A separação da SENAD em SENAPRED, aloca-
dos em Ministérios distintos, permitiu segre-
gar de forma mais clara as responsabilidades 
pelas ações repressivas e de prevenção e tra-
tamento. Esta reorganização administrativa 
certamente deu maior clareza do locus de atu-
ação de cada uma das secretarias. Esta cla-
reza permitiu uma ampliação da visão sobre 
as questões de repressão e recuperação de 
ativos de um lado e das de prevenção, trata-

mento e reabilitação de outro lado. Pôde-se, 
assim, delimitar de forma mais clara as políti-
cas públicas destinadas a pessoas que atuam 

A SENAPRED teve uma atuação muito ativa 
desde a sua criação conseguindo implemen-
tar ações de prevenção, assistência, reabilita-
ção, pesquisa, formação e cooperação inter-
nacional. No breve memorial feito nesta obra, 
pode-se ver que os campos de atuação foram 
múltiplos, os investimentos foram feitos com 
muita transparência, métricas e visando ma-
ximizar o recurso público investido nesta po-
lítica.

O conteúdo desta obra deve ser visto sob a 
ótica de algumas limitações. Dentre elas o fa-
to de que uma revisão histórica depende dos 
registros históricos feitos em cada momento, 
do viés de memória e de obtenção da informa-
ção. Na construção deste material informativo 
empregou-se todos os esforços para se con-
seguir ser o mais completo e abrangente pos-
sível, com buscas sistemáticas, exaustivas e 
o mais completo dentro das bases de dados
disponíveis. Primou-se por deixar registrado,
da forma mais precisa possível as demandas
sociais, o arrazoado principiológico e as dis-
cussões para a construção das Novas Políti-
cas, contudo alguns elementos, fatos ou dis-
cussões podem não ter sido descritas.

Espera-se que esta obra possa ajudar as futu-
ras gerações a compreenderem as decisões 
políticas tomadas neste momento histórico e 
com isso auxiliar no aprimoramento das políti-
cas nela descrita. 
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