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1 Apresentação

A política sobre drogas consiste em eixo estruturante de diversas áreas, sendo
que, para efetivar-se necessita de ações que prezem pela intersetorialidade
de órgãos governamentais ligados à educação, saúde, segurança, justiça,
cultura, esporte, educação, assistência social, bem como de articulações com
a sociedade civil, sindicatos, empresas, associações, movimentos sociais,
organizações, grupos religiosos, universidades, entre outros.
Busca-se que as ações desenvolvidas pela rede de proteção e cuidado,
governamental e não governamental, sejam orientadas por atividades
integradas, coerentes e respaldadas por dados científicos considerando as
especificidades da comunidade alvo das intervenções.
Para tanto, faz-se necessário a articulação de estruturas governamentais
aptas a atender a demanda, bem como o permanente aperfeiçoamento da
participação da comunidade em Conselhos, Comitês e Grupos de Trabalho
para desenvolver a formulação de planos, projetos e exercer o controle social.
Com o compromisso de fortificar o debate, o Governo do Estado criou,
pelo Decreto nº 10.714, de 09 de abril de 2014, no âmbito da Secretaria
de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná- SEJU,
o Departamento Estadual de Políticas sobre Drogas – DEPSD, a quem
incumbe, juntamente com o Conselho Estadual de Política sobre Drogas
– CONESD, estimular, orientar, assessorar, acompanhar e avaliar a
implantação de Programas e Planos de Trabalho da Política Estadual sobre
Drogas (Resolução 001/2010/CONEAD).
Desde que foi instituído, o DEPSD, alinhado com a atual agenda nacional
sobre o tema, busca integrar e coordenar esforços estatais para conscientizar
sobre os riscos do uso e prevenir os agravos em decorrência das substâncias
psicoativas, de forma a potencializar iniciativas que já estão em curso e propor
diretrizes e ações efetivas para os diversos vetores desta problemática.
Posteriormente, a lei n. 18410 de 2014 transferiu o CONESD e o DEPSD da
estrutura da SEJU para a estrutura organizacional da SESP.
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A política sobre drogas fundamenta-se pela integração das políticas setoriais
por meio da descentralização das ações, do estabelecimento de parcerias com
a comunidade científica e organizações da sociedade civil, além da ampliação
e do fortalecimento da cooperação internacional voltada ao tema.
A estratégia de governo organiza-se em três eixos de atuação: i) a realização
de um diagnóstico situacional sobre o consumo de drogas, sobretudo a
respeito do seu impacto nos diversos domínios da vida da população e os
reflexos na vida profissional e social associadas as alternativas existentes; ii)
a capacitação dos atores sociais com informações de educação, prevenção,
tratamento e (re)inserção social; iii) e a implantação de projetos estratégicos
que ampliam o acesso da população às informações, ao conhecimento e aos
atendimentos existentes no território.
Seguindo as diretivas da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas –
SENAD e a Política Estadual sobre Drogas, aprovada pelo Conselho Estadual
no ano de 2010, instituiu-se o Observatório de Informações e Políticas
sobre Drogas, com o fim de reunir e sistematizar informações, articular
pesquisas e divulgar resultados sobre o tema que orientem continuamente
o planejamento estratégico de políticas públicas com avaliação e
monitoramento de resultados.
A interação entre Poder Público e Universidades demandam ações conjuntas
através de reuniões, fóruns de discussão, pesquisas acadêmicas, programas
de extensão, inclusão de disciplinas optativas que contemplem prevenção às
drogas e demais intervenções que permitam resultados concretos.
No que toca ao eixo da prevenção, o Estado do Paraná busca abordar o
tema sob uma perspectiva humanitária e educativa, iniciando-se o diálogo
sobre a rede de atendimento capacitada para o uso abusivo de drogas,
especialmente na área da saúde, educação e assistência social, incluindo-se
a organização de eventos, programas e ações de capacitação, sensibilização,
articulação de diferentes órgãos e instituições.
Para o eixo da redução de danos, tratamento, e (re)inserção social, articulam-se
políticas municipalizadas sobre drogas por meio da estruturação de Rede de Serviços.
Para tanto, busca-se fortalecer as articulações locais, a partir dos Conselhos
Municipais e os gestores locais sobre drogas, bem como capacitar multiplicadores
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através de cursos e encontros presenciais e à distância com materiais qualificados
colocados à disposição com linguagem adequada ao público que se pretende atingir.
Em relação a redução da demanda e da oferta, busca-se a implementação de
ações de segurança pública a partir de uma perspectiva cidadã e humanitária.
No que tange ao núcleo de estudos, legislação, pesquisas e avaliações,
é indispensável o levantamento de dados para garantir políticas públicas
eficazes.
Tendo em vista que os transtornos decorrentes do uso de drogas têm
se mostrado um dos mais complexos fenômenos, exige-se mais do que
iniciativas isoladas do governo ou da sociedade. Faz-se necessário uma
responsabilidade partilhada na busca de alternativas que levem a melhor
compreensão e abordagem do tema.

2 Condicionantes para a elaboração do plano
de politicas sobre drogas

Para a formulação de um Plano de Políticas Públicas Sobre Drogas que vise
a melhoria de condições sociais e de saúde é imprescindível o estabelecimento
de metas que respeitem diretrizes básicas, tais como: a intersetorialidade, a
atenção integral, a educação e a prevenção, a promoção e a proteção à saúde.
A intersetorialidade refere-se à interação entre as áreas da educação,
saúde, segurança pública, justiça, assistência social, cultura, esporte,
trabalho, dentre outros, para a efetivação das ações nesse âmbito, capazes
de interferir nos fatores de risco e assegurar os direitos de conceito. Devese contemplar articulações entre Governo e sociedade civil em prol da
promoção, defesa e controle destinados à efetivação de direitos através da
integridade das ações. A realização de políticas públicas orientadas para este
fim devem ser respaldadas no respeito e cumprimento aos instrumentos
normativos próprios; na implementação e fortalecimento articulado da rede
pública e privada responsáveis por esse fim e na facilitação do acesso aos
mecanismos de garantia de direitos.
No que toca a atenção integral, impõe-se a participação ativa do indivíduo na
construção da política, levando-se em consideração sua subjetividade complexa que
se articula em uma rede social. Busca-se, assim, uma forma de construção pautada
na visão integrada das dimensões da educação, do serviço social e da reabilitação.
As ações devem ter como foco o usuário e seus familiares, prevendo também
a participação comunitária e a descentralização das ações com a respectiva
definição de papéis de cada nível federativo – municipal, estadual e federal.
Toda a política sobre drogas deve se pautar na retomada da autonomia do
sujeito em sua comunidade e conter estratégias que preconizem a educação
e prevenção, associadas a redução dos riscos à saúde.
Nesse sentido, as políticas públicas devem respeitar as singularidades de
cada município ou rede consorciada de municípios, respeitando a subdivisão do
Estado em mesoregiões capazes de formular estratégias gerenciais permitindo
a compreensão das regionalidades e sua capacidade de articulação.
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Quanto aos aspectos correspondentes à educação e à prevenção, uma política
estadual eficiente e eficaz orienta-se pelo planejamento e implementação de
estratégias múltiplas visando a redução dos fatores de risco e o fortalecimento
dos fatores de proteção. Além disso, as ações preventivas devem facilitar
a promoção da atenção global ao indivíduo pela garantia e ampliação da
acessibilidade à rede de serviços, bem como pelo auxílio da melhoria da qualidade
de vida, incluindo-se a integração da família muitas vezes caracterizada como
um espaço em situação de vulnerabilidade e codependência.
A promoção e proteção à saúde implica no desenvolvimento e fortalecimento
dos fatores de proteção individuais e coletivos por meio de ações que incentivem
os indivíduos a participarem na formulação das políticas públicas locais. Todo
agente multiplicador, independentemente da sua área de atuação, deve propor
diálogos sobre preocupações convergentes ainda que expressas em linguagens
distintas e a partir de universos culturais diferentes.
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2.1 Estrutura da Rede
Conforme Portaria nº 3088 de 2011, do Ministério de Estado da Saúde,
a Rede de Atenção Psicossocial em Saúde Mental, tem como finalidade: “a
criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas
com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso
de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”.
Uma importante estratégia da atenção em saúde mental é o
reconhecimento e a articulação da uma rede do Estado em conjunto com
os serviços disponibilizados pelo apoio comunitário, seja no âmbito da
saúde, educação, assistência social ou justiça. Tal funcionamento amplia a
capacidade de solução e propicia uma otimização da utilização dos recursos
intersetoriais, quer sejam das entidades governamentais ou do terceiro
setor, propiciando uma maior integralidade e resolutividade.

No entanto, busca-se um diálogo que transcenda a perspectiva
“repressivo-moralista” para admitir o reconhecimento de incompletudes
mútuas que vise a produção de conhecimento coletivo, participativo,
interativo, intersubjetivo e reticular, a fim de integrar o usuário de drogas
na formulação da política pública.

Nos últimos anos o Ministério da Saúde publicou uma série de Portarias
que instituem a Rede de Atenção Psicossocial em Saúde Mental propondo
a criação, ampliação e articulação de diversos pontos de atenção à Saúde
para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades
decorrentes do uso/ abuso/dependência de crack, álcool e outras drogas,
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

A compreensão da alteridade, que significa não anular a subjetividade da
pessoa na rede de proteção e cuidado, exige conhecimento amplo dos serviços
disponíveis e do próprio público em questão, pois só a partir desse encontro
genuíno com a realidade do outro é possível ressignificar o conceito de autonomia
do sujeito sem reiterar lógicas de exclusão que repetem o superado discurso
de guerra às drogas que sustentam a lógica dos processos de criminalização e/
ou institucionalização de grupos considerados marginalizados.

Formada pelos serviços da Atenção Primária à Saúde e Atenção Psicossocial
Especializada, a rede conta também com Atenção de Urgência e Emergência,
Atenção Residencial de Caráter Transitório, Atenção Hospitalar, Estratégias de
Desinstitucionalização e Reabilitação, com o objetivo de melhorar o acesso à
atenção psicossocial da população em geral, ajudar usuários problemáticos
e suas famílias a garantir a articulação e integração dos pontos de atenção
das redes de saúde no território.

Dentro do contexto de autonomia do sujeito, diversos modelos e
metodologias devem ser compreendidos como parte integrante da rede de
serviços, sejam eles públicos ou privados, aptos a atenderem o indivíduo
no processo de redução de riscos de doenças e de outros agravos, bem
como no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal,
justo, igualitário e inclusivo às ações e aos serviços para a sua promoção,
proteção e reabilitação.

Além da estrutura governamental há também uma série de outras
articulações que promovem a atenção e tratamento em relação às drogas,
a se integrarem na rede articulada de serviços a partir de um diálogo
horizontalizado, de modo adequado às exigências e regulamentações que
lhe são próprias, entre elas, as universidades, os movimentos sociais,
que consolidam as propostas de transformação social, as associações de
familiares e usuários, a rede de comunidades terapêuticas, assembleias,
conselhos e grupos de ajuda.
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2.2 A Política Estadual sobre Drogas

1.

Prevenção e Redução da demanda

No ano de 2010, o então chamado Conselho Estadual Antidrogas aprovou
por meio da resolução de nº 001/CONEAD, a Política Estadual Antidrogas,
que, nesse momento, embasa a construção do Plano Estadual de Políticas
Públicas sobre Drogas.

2.

Redução de danos, tratamento, reabilitação e (re)inserção social

3.

Redução da oferta

4.

Estudos, Legislação, Pesquisas e Avaliações

O referido documento estabelece pressupostos tais como a
construção de políticas que colaborem com a promoção do bemestar social e com a capacidade reflexiva da população em torno do
tema das drogas; o reconhecimento das diferenças entre o usuário
e o traficante de drogas; o tratamento igualitário dos usuários
problemáticos ou dependentes de drogas lícitas ou ilícitas; a garantia
do acesso ao tratamento adequado a toda pessoa com demandas
decorrentes do uso de drogas, dentre outras.
Como objetivos, destacam-se a difusão de conhecimento e campanhas
de prevenção sobre riscos e as implicações representadas pelo uso de
drogas; a informação, a sensibilização e a capacitação de pessoas nos
diversos segmentos sociais; a implementação de assistência integrada; o
acompanhamento sistemático durante o tratamento; a repressão ao tráfico
de drogas, dentre outros.
São eixos da Política Nacional e Estadual sobre Drogas:
1.

Prevenção

2.

Tratamento, Recuperação e Reinserção Social

3.

Redução dos Danos Sociais e à Saúde

4.

Redução da Oferta

5.

Estudos, Pesquisas e Avaliações

Para a sistematização do presente Plano, de forma consentânea e
atualizada à Política Nacional e Estadual sobre Drogas, atualizando-a às
atuais diretivas do Conselho Estadual, propõe-se alterar a articulação dos
eixos e as nomenclaturas utilizadas para o plano de ação da seguinte forma:
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2.3 Monitoramento de resultados e elaboracao de indicadores
Compete ao CONESD instituir grupo de trabalho paritário para
monitoramento de resultados e elaboração de indicadores que permitem
aferir a efetividade deste Plano. Entre os referidos indicadores deve constar
a indicação orçamentária conforme as linhas de financiamento de cada eixo
orientador da Política.

2.4 Financiamento da Política Estadual
Diante do caráter intersetorial das políticas públicas sobre drogas não
se pode excluir desta característica o financiamento das respectivas ações
com os diversos planos de áreas correlatas.
Todas as ações referidas neste Plano Estadual dependem de estratégias
com alocação de recursos, sendo que o financiamento de políticas públicas
com verbas específicas consiste em importante ferramenta para efetividade
das propostas.
Por este motivo, o Fundo Estadual de Políticas sobre Drogas foi criado pela
Lei nº 17244/2012 e regulamentado com a constituição de Comitê Gestor,
o qual depende de alocação orçamentária permanente de diferentes órgãos
públicos e/ou privados, com verbas vinculadas a política sobre drogas, que
abrangem diversas áreas do Governo do Estado.
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2.4.1 A transversalidade da política sobre drogas e a multiplicidade
de órgãos com dever de alocação de recursos específicos
Complementarmente as ações a serem executadas pelo Fundo Estadual
de Políticas sobre Drogas, condicionadas a alocação de recursos específicos
para esta finalidade, diversas outras políticas possuem regramentos próprios
que devem prever ações relacionadas à drogadição por serem inerentes às
suas respectivas esferas de atuação.
Face ao exposto, a proteção social, que visa a garantia da vida, a redução
de danos e a prevenção da incidência de riscos; a vigilância socioassistencial,
que analisa territorialmente a capacidade protetiva das famílias e a ocorrência
de vulnerabilidades, ameaças, vitimizações e danos; bem como a defesa
de direitos, que garante o acesso às profissões socioassistenciais, devese articular com o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, que está
contemplado nas políticas públicas executadas e que conte com o Fundo
Nacional de Assistência Social – FNAS, sem prejuízo dos recursos da União,
Estados e Municípios.

Em relação ao setor privado deve-se contemplar parcerias na forma
de doações de valores, bens ou de serviços, mediante incentivos fiscais,
para articulação da prevenção, atenção e (re)inserção social relacionados
às políticas sobre drogas, bem como prever, entre os variados segmentos
profissionais, estratégias de prevenção ao uso abusivo de drogas.
As políticas de segurança pública, que constitucionalmente abarcam o
eixo de prevenção ao crime e de repressão, articulada com a esfera da
justiça, devem priorizar a especificidade do tema sobre drogas no que
tange a captação de recursos, que igualmente devem ser articulados com a
Política Nacional e Estadual sobre Drogas em suas ações.
Para tanto também se faz necessário contemplar políticas que orientem
sobre captação de recursos de cada fonte, além de promover esclarecimentos,
regulamentações e diferenciações objetivas entre os diferentes fundos já
existentes e que cada um deles contemplem ações articuladas em prol do
fortalecimento dos diferentes eixos da política sobre drogas.

Do mesmo modo, as políticas de saúde, com responsabilidades
articuladas entre o Estado, pessoas, famílias, empresas e sociedade,
devem respeitar os planejamentos próprios disciplinados periodicamente
em Conferências de Saúde e na legislação que lhe regulamenta dispondo
sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde;
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes; bWem
como o rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de
fiscalização, avaliação e controle das despesas.
As políticas de educação igualmente se harmonizam pelas Diretrizes
e Bases da Educação, com as orientações que lhe são próprias e que
acentuam fatores de proteção, permitindo-se, com Conferências
periódicas, a articulação conjunta com a prevenção sobre drogas, o que
não difere dos setores de cultura e esporte, tampouco dos incentivos
aos projetos privados, em especial dos projetos relacionados à cultura
ou em prol de criança e adolescentes, sem prejuízo de outros temas que
venham a ser incentivados ou exigidos em decorrência de ajustes entre
Poder Público e setor privado.
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3 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

e) Democracia Participativa, garantindo-se o conjunto de pressupostos que
incorporam a participação ativa de representantes governamentais e não
governamentais na construção e implementação de políticas públicas;

Uma política pública sobre drogas coerente deve prever ações que
considerem os princípios constitucionais e dos direitos humanos mediante
junção de esforços de diferentes espaços fundamentais, tais como a
rede pública de atendimento psicossocial, levando-se em consideração
as políticas públicas e atuação dos órgãos nas áreas da saúde, justiça,
segurança pública, cultura, esporte, educação e assistência social, bem
como de conselhos dotados de caráter articulador, normativo, deliberativo e
consultivo com representantes do Poder Público.

f) Autonomia do sujeito, preservando-se os direitos de personalidade e a
participação no tratamento e/ou plano terapêutico;

Esta interação deve promover o diálogo, sensibilização e capacitação
de diferentes segmentos da sociedade civil, tais como a capacitação de
servidores, articulação com Conselhos de profissionais, comunidades
terapêuticas em suas diversas fundamentações, grupos de ajuda, sindicatos,
empresas, associações, movimentos sociais, organizações, universidades,
entre outros, que colaboram para a tipificação e regulamentação de serviços.

A política sobre drogas é centrada nas seguintes diretrizes:

A articulação intersetorial pauta-se pelos seguintes princípios:

h) Laicidade do Estado e tolerância religiosa;
i) Preservação da vida e da segurança do indivíduo e da comunidade em
situação de risco;

a) Efetividade dos direitos humanos com relação às pessoas que fazem uso,
abuso e/ou são dependentes de drogas e às suas famílias;
b) Discussão e implementação de ações de redução de danos como medida
educativa, preventiva, assistencial, de promoção à saúde e dos direitos
humanos;

a) Respeito à dignidade da pessoa humana com a promoção e garantia da
cidadania e dos direitos humanos para pessoas que fazem uso, abuso e/ou
são dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, seus familiares e grupos sociais;

c) Implementação de políticas de saúde preventivas pautadas no respeito ao
indivíduo e no seu direito de personalidade e autonomia, visando à redução
dos riscos e danos associados ao uso problemático de drogas para a pessoa,
família e sociedade;

b) Integralidade da atenção através dos serviços, programas, projetos
e ações destinadas ao atendimento, acompanhamento, (re)inserção e
promoção social das pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social
associada ao uso, abuso e/ou dependência de drogas lícitas ou ilícitas;

d) Apoio à família e/ou pessoas de referência, enquanto núcleo prioritário
de acolhimento, integrando-a, sempre que possível, no processo de
reabilitação;

c) Transversalidade de suas ações e a não discriminação de pessoas que
fazem uso, abuso e/ou são dependentes de drogas por identidade de gênero
e orientação sexual, econômica, origem étnico-racial ou social, deficiência,
nacionalidade, atuação profissional, religião, faixa etária, situação migratória
ou qualquer outra forma de discriminação negativa;
d) Universalidade de acesso às ações e aos serviços destinados à atenção,
acolhimento, tratamento, proteção, (re)inserção social e inclusão de pessoas
que fazem uso, abuso e/ou são dependentes de drogas;
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g) Menor intervenção, progressividade e individualização do tratamento;

e) Responsabilidade compartilhada entre Estado e sociedade civil na definição
de estratégias de educação, prevenção, atenção, cuidado e avaliação das ações;
f) Adoção de estratégias adequadas às especificidades da população a ser
beneficiada considerando as dimensões sociais, culturais e econômicas;
g) Implementação articulada de medidas preventivas nas políticas públicas
de educação, esporte, lazer e cultura, no intuito de fortalecer fatores de
proteção e reduzir fatores de risco, adequados a comunidade alvo das
intervenções, como viés estratégico das políticas de prevenção;
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h) Garantia de atenção integral e prioritária a:

4 OBJETIVOS

I – Crianças e adolescentes, considerando as particularidades inerentes à
condição de sujeitos em desenvolvimento;
II – Jovens, considerando o caráter intersetorial das políticas públicas de
juventude;

4.1 Objetivos Gerais

III – Mulheres em condições de vulnerabilidade relacionada à violência
sexual, gravidez não planejada e outros agravos sociais e de saúde;

Construir uma Política Pública sobre Drogas pautada na dignidade humana,
na tolerância e no respeito à autonomia individual, promovendo-se ações de
informação, educação, prevenção, atenção e (re)inserção social às pessoas
que façam uso, abuso ou desenvolvam dependência de drogas, por meio da
estrutura da rede com a participação de entidades públicas e privadas.

IV – Internos e egressos de instituições de privação à liberdade e pessoas
sujeitas a penas e medidas alternativas, incluindo-se medidas de proteção
e socioeducativas;
V – Equidade no atendimento de acordo com as singularidades da
população facilitando o acesso às políticas, serviços, programas e projetos
desenvolvidos nas áreas de saúde, segurança, justiça, cultura, esporte,
educação e assistência social;
VI – Prioridade de ações desenvolvidas no território, garantindo a vivência
social, comunitária e o fortalecimento de vínculos, em especial sobre a
população urbana sujeita à violência e à vulnerabilidade social, que atinge
com ênfase homens jovens e negros;
VII – Promoção, incentivo e apoio à capacitação inicial e continuada,
interdisciplinar e multiprofissional às pessoas que trabalham com a temática
das drogas, propiciando espaços permanentes de diálogo e troca de saberes;
VIII – Garantia de espaços de discussão para o exercício do controle social
e cidadania entre gestores, profissionais, usuários, comunidade e demais
segmentos da sociedade civil, especialmente a partir dos Conselhos de
Políticas sobre Drogas.

4.2 Objetivos específicos:
a) Implantação, planejamento e ampliação do acesso às redes públicas
de atendimento assegurando-se a universalidade do atendimento básico e
tratamento especializado;
b) Fornecer atendimento de saúde, assistência social e psicológica ao usuário
de drogas, seus familiares e pessoas de referência;
c) Assegurar tratamento medicamentoso gratuito ao usuário condicionado a
prescrição médica com igualdade de tratamento entre outras doenças;
d) Incentivar a implementação das redes de serviços nos municípios
paranaenses, bem como incentivar a articulação dos consórcios regionais;
e) Articular ações de prevenção universal, seletiva e indicada sobre drogas
fortalecendo a intersetorialidade e o trabalho em rede;
f) Implementar pesquisas para identificar com maior precisão os segmentos
prioritários da política e a organização e articulação de dados gerenciais
para planejamento, fomento e atualização das intervenções;
g) Apoiar o desenvolvimento institucional e pessoal das entidades públicas e
privadas coadunadas com os princípios e diretrizes da política sobre drogas;
h) Implementar políticas de redução de danos abrangendo-se o Poder
Público e sociedade civil;
i) Diferenciar a especialidade do tratamento de educação, de saúde, de
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segurança pública e de justiça, cidadania e direitos humanos;

5 METODOLOGIA

j) Desenvolver programas de tratamento psicossocial e atenção à população
carcerária;
k) Desenvolver mecanismos de encaminhamentos pelo Sistema de Justiça
em conjunto com outros membros da Rede de Atenção Psicossocial com
autonomia ao sistema penal;
l) Priorizar a articulação dos serviços públicos para o encaminhamento de
pessoas sujeitas às medidas previstas no art. 28 da Lei 11.343/2006;
m) Priorizar a capacitação permanente em saúde mental e substâncias
psicoativas no desenvolvimento de habilidades para atendimento ao
usuário e familiares pelas equipes de assistência básica à saúde, assistência
social, segurança pública e demais componentes da Rede de Assistência
Psicossocial;

O desenvolvimento das ações referentes à política de drogas deve contar
com a participação dos órgãos governamentais e não governamentais,
Conselhos de Políticas Públicas Sobre Drogas estaduais e municipais;
diferentes segmentos da sociedade civil como empresas, associações,
sindicatos e Sistema S; Conselhos Profissionais; outros Conselhos
de Políticas Públicas específicas que se relacionem com a temática;
Universidades; Comissões de Direitos Humanos, entre outros.
O plano deve levar em consideração os indicadores e a estrutura de
serviços públicos e privados do Paraná, orientando-se pelos princípios e
diretrizes anteriormente expostas.

m) Propor aos diferentes órgãos públicos a inclusão de previsão em editais
de concursos públicos pontuação especifica para títulos de capacitação em
saúde mental, dependência química e legislação pertinente conforme as
especificidades do certame;
n) Propor as comissões examinadoras de concurso público previsão em
edital e formulação de questões sobre saúde mental, dependência química
e legislação pertinente conforme as especificidades do certame;
o) Aprimorar programas de proteção às pessoas em situação de risco, sejam
eles crianças, adolescentes ou adultos.
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6 EIXOS

b) Prevenção seletiva – são ações voltadas para segmentos específicos da
população, previamente selecionados de acordo com sua vulnerabilidade ou
índice de incidência de uso abusivo;

O escopo dessa Política baseia-se em cinco eixos:

c) Prevenção indicada – são intervenções voltadas para aqueles que já
demonstram prejuízos em razão do uso ou dependência ou com comportamentos
de risco relacionados direta ou indiretamente ao uso de drogas.

1)

Prevenção;

2)

Tratamento, Atenção e (re)inserção social;

3)

Redução dos danos sociais e à saúde;

4)

Redução da oferta;

5)

Estudos, Pesquisas e Avaliações.

Os referidos eixos serão tratados no presente Plano na seguinte ordem:
1.

Prevenção e Redução da demanda

1.

Redução de danos, tratamento, reabilitação e (re)inserção social

2.

Redução da oferta

3.

Estudos, Legislação, Pesquisas e Avaliações

6.1 Prevenção e Redução da Demanda
A educação preventiva tem o objetivo de associar as práticas multifatoriais
que atinjam o indivíduo, a família, a escola, a comunidade, o trabalho,
as instituições religiosas, as atividades de lazer, de saúde, movimentos
sociais, universidades, organizações, entre outros. Com a reunião de
saberes e práticas interdisciplinares é possível contemplar um plano de
forma ampliada e contínua enquanto estratégia para trabalho em rede de
diferentes segmentos que direta ou indiretamente possuem proatividade na
política sobre drogas.
A prevenção subdivide-se em três principais níveis que buscam atender
públicos distintos:
a) Prevenção universal – visam a melhoria da saúde geral e a qualidade de
vida, atingindo de modo preventivo a maioria da população;
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As categorias acima referidas contemplam a atual Política Nacional sobre
Drogas que direcionam suas atividades para uma população-alvo. Inobstante
a importância do conceito de prevenção primária, secundária, terciária e
quaternária, sendo esta última objeto de controvérsia científica, entendese que a classificação ora utilizada entre o público destinatário da política
pública contempla de forma mais apropriada as ações e planejamentos
nesta temática doravante inclusas no plano de ação.
O Ministério Público Estadual realizou pesquisa sobre os problemas que
mais afligem as comunidades, demonstrando-se, nesta ocasião, que o
consumo de drogas está identificado pela população entre um dos maiores
problemas sociais do Paraná:
2º

1º

ESTADO
MESOREGIÕES

Segurança Pública

Consumo de Drogas

Acesso à Saúde

Paraná

Criminalidade

Consumo de Drogas e
Acesso à Saúde

Consumo de Drogas

Noroeste

Criminalidade

Acesso à Saúde

Consumo de Drogas

Centro Ocidental

Acesso à Saúde

Segurança Pública

Consumo de Drogas

Norte Central

Desemprego

Acesso à Saúde e
Consumo de Drogas

Criminalidade

Norte Pioneiro

Consumo de Drogas

Criminalidade

Acesso à Saúde

Centro Oriental

Criminalidade

Acesso à Saúde

Consumo de Drogas

Oeste

Infraestrutura e
Habitação

Segurança Pública

Consumo de Drogas e
Acesso à Saúde

Sudoeste

Segurança Pública

Desemprego

Acesso à Saúde

Centro Sul

Criminalidade e
Consumo de Drogas

Segurança Pública

Acesso à Saúde

Sudeste

Segurança Pública

Consumo de Drogas

Acesso à Saúde

Metropolitana
de Curitiba

3º

Fonte: MPPR disponível em www.planejamento.mppr.mp.br

27

Verifica-se portanto a centralidade da questão e a necessidade de
junção de esforços para elaboração de políticas públicas consistentes e
cientificamente embasadas.

Diante disto o Plano Estadual de Políticas sobre Drogas elaborará suas
propostas de acordo com o público-alvo, harmonizando-se com as demais
deliberações e com as demais políticas de Estado em execução.

Em relação ao tema foram editadas diretrizes internacionais e nacionais
que devem ser harmonizadas com os planos locais, sejam eles estaduais
ou municipais, destacando-se recente documento da UNODC sobre o tema.
Destaca-se que por muito tempo as políticas de prevenção foram limitadas
a propagandas publicitárias e folhetos informativos sobre drogas.

Primeira Infância

Atualmente, preconiza-se que o caráter informativo das políticas de prevenção
devem estar amparados por estratégias contínuas que visem o fortalecimento
dos fatores de proteção e a diminuição dos fatores de risco adaptados aos
diferentes contextos sociais que a política de prevenção será inserida.
Trabalhando-se no conceito de prevenção seletiva e/ou indicada,
estruturam-se populações-alvo no Estado do Paraná que se pautam pelas
políticas públicas específicas e que demandam atenção especializada nas
ações a serem desenvolvidas.
Metodologicamente, as categorias por faixa etária contemplam as
Diretrizes Internacionais sobre prevenção ao Uso de Drogas formulado pelo
Escritório Das Nações Unidas sobre Drogas e Crime - UNODC. Por outro lado,
os grupos populacionais específicos, igualmente harmonizados no presente
Plano Estadual conforme a complexidade brasileira e paranaense, pautamse pelas políticas públicas transversais eleitas pelo Governo do Estado do
Paraná que estruturam a agenda de cidadania e direitos humanos.
Em relação as principais faixas etárias contempladas pelas diretrizes
internacionais da UNODC sobre o tema, muitas delas possuem ações
abrangidas por outros planos, em especial do Plano Decenal dos Direitos da
Criança e do Adolescente do Estado do Paraná (2014-2023), elaborado com
ampla participação popular, coordenado pela Secretaria de Estado da Família
e Desenvolvimento Social e Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente, subdividindo-se em 6 (seis) eixos: a) Direito à vida e à saúde;
b) Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade; c) direito à convivência
familiar e comunitária; d) direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer;
d) direito à profissionalização e à proteção no trabalho; e) fortalecimento das
estruturas do sistema de direitos de garantias da criança e do adolescente.

28

O período relacionado a primeira infância corresponde a fase anterior à
entrada da criança em creches ou escolas. Abrange o período gestacional
com acompanhamento pré natal e infantil, o que compõe as políticas
públicas relacionadas às crianças e adolescentes presentes no Plano Decenal
aprovado em 2014.
Segundo a UNODC, as características associadas a resultados positivos
de prevenção, com base em evidências científicas, são as seguintes: a)
disponibilidade de tratamento integrado para mulheres grávidas que sofrem
de transtornos causados pelo uso de substâncias, incluindo outros transtornos
mentais; b) inclusão de intervenções baseadas no vínculo da criança com os
pais; c) intervenções feitas por profissionais que receberam formação com
esta finalidade; d) acompanhamento regular até os dois anos de idade do
bebê com o apoio ao aperfeiçoamento das habilidades cognitivas, sociais
e de linguagem; e) apoio ao desenvolvimento de habilidades parentais
básicas; f) apoio às famílias para liderarem com questões socioeconômicas
(saúde, habitação, emprego, educação financeira, entre outras).
Diante do exposto e tendo o presente Plano a função de articulação de
diferentes políticas públicas será exposto plano de ação que contemple
ações e metas voltadas a atingir os resultados preconizados nas normativas
internacionais e nacionais sobre o tema em harmonia com os planejamentos
já editados por outras Secretarias de Estado.
Infância
Neste período, embora a família continue a ser o principal agente de
socialização, a criança passa grande parte do tempo na escola e nos grupos
de colegas. As atitudes que reforçam o desenvolvimento social, cognitivo
e emocional são apontados como os principais fatores de proteção a
serem desenvolvidos impactando na capacidade e autonomia da criança
em seu meio social. As características associadas a resultados positivos de
prevenção orientam as seguintes principais metas: a) fortalecimento do
vínculo familiar; b) orientação e apoio dos pais sobre como assumir função
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mais ativa na vida dos filhos; c) reuniões que tornem mais fácil e atraente
a participação dos pais com sessões contínuas de formação.

garantir uma educação preventiva e transformadora a fim de reduzir as
vulnerabilidades e os perigos associados ao uso de drogas.

Conforme diretrizes internacionais sobre o tema, o fortalecimento dos
vínculos familiares, por sua vez, não recomendam tradicionais métodos
adotados pelas escolas e que não possuem resultados positivos comprovados.

Ainda, pautado nas orientações da UNODC, a partir de evidências
científicas que orientam as diretrizes internacionais sobre o tema, observase que o desejo de assumir funções de adultos, próprios desta fase da
vida em que mudanças significativas estão ocorrendo no cérebro da pessoa
adolescente, cria um momento potencialmente propício para decisões mal
tomadas e envolvimento em comportamentos de risco.

As reuniões devem ser orientadas por diálogo entre os presentes, não
sendo utilizada apenas palestras durante as sessões; a autoridade dos pais
não pode ser subestimada e o diálogo deve centrar na relação familiar
em vez de enfatizar apenas a criança. As reuniões devem ser conduzidas
por pessoas capacitadas e com sensibilidade para trabalhar com diferentes
contextos pessoais e sociais próprios da comunidade alvo das intervenções.
Diante disto o plano de ação contemplará ações específicas de sensibilização e
capacitação do público-alvo com estratégias que permitam atingir com eficácia
políticas preventivas com múltiplas formas de abordagem e metodologia.
Pré adolescência e Adolescência
Conforme previsto no art. 277 da Constituição Federal assegura-se
à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
No entanto, segundo dados do documento Situação mundial da
infância, da UNICEF, entre os anos de 1998 e 2008, 81 mil adolescentes
foram vítimas de assassinato no Brasil, sendo que, nessa população, os
homídios são a primeira causa de óbito. A Secretaria Geral da Presidência
da República declarou que a população com idade entre 15 e 24 anos é
a mais atingida pelos piores índices de desemprego, de evasão escolar,
de falta de formação profissional, mortes por homicídio, envolvimento
com drogas e com a criminalidade.
Conforme exposto no documento Experiências em educação preventiva
ao uso de drogas: a experiência do Brasil, lançado em 2014 pela
UNESCO, reconhece-se a relação entre criminalidade, drogas e violência,
motivo pelo qual o governo em parceria com a sociedade civil deve
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O abuso de substâncias e comportamentos de colegas, somada a potencial
rejeição deles, são influências ambientais sobre o comportamento, embora a
influência dos pais continue a ser significativa. Em relação pais permanecem
as orientações e diretrizes aplicadas às crianças. Por outro lado, faz-se
necessário o desenvolvimento de fatores de proteção e desenvolvimento
de habilidades pessoais e sociais em conjunto com as influências sociais
(normais sociais, expectativas, crenças) com linguagem adequada e
estratégia de atuação correta.
Para tanto, orienta-se a aplicação de métodos interativos, com sessões
periódicas, aplicadas por facilitadores que podem incluir os próprios colegas
nas ações, o que auxilia a proximidade e o diálogo no grupo. As atividades
devem ter enfoque no desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais
com situações de históricos familiares, tomada de decisões e habilidades
de resistência, com informações qualificadas e conciliadas com noções de
responsabilidade.
Entre os erros mais comuns e não recomendados nas diretivas
internacionais encontram-se justamente o uso de métodos não interativos,
como palestras, e a disseminação de informações que despertem o medo
e o terrorismo farmacológico, que acabam por despertar curiosidade e/
ou obter descrédito da informação, sobretudo daqueles que já iniciaram a
experimentação de substâncias.
População jovem
A Lei nº 12.852, de 05 de agosto de 2013 conceitua a população jovem
como os indivíduos inclusos na faixa etária entre 15 e 29 anos, sendo esta
a principal fase de uso abusivo de drogas. Também dentro desta faixa etária
encontram-se os principais índices de violência relacionada ao tráfico de
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drogas. Para atingir a população jovem faz-se necessário intervenções de
forma diferenciada quanto a abordagem e locais de atuação, especialmente
dentro de escolas, universidades, casas noturnas e ambientes de risco.
Ambiente profissional
São recorrentes no serviço público e privado o afastamento ou faltas
freqüentes em razão do abuso ou dependência de drogas lícitas e ilícitas.
Faz-se necessária a concentração de esforços de organizações empresariais,
entidades governamentais e não governamentais, que articulem ações para
prevenção universal, seletiva e indicada nos ambientes de trabalho. Por
outro lado, as medidas de profissionalização devem garantir a possibilidade
e perspectiva de (re)inserção social fortalecendo fatores de proteção e
evitando fatores de risco.
População em situação de vulnerabilidade
A análise das condições de vulnerabilidade devem englobar fatores
econômicos, estrutura familiar, acesso à educação, saúde, trabalho e a
existência de garantias legais. Ainda, conscientes que a segregação espacial
é um fenômeno presente nos centros urbanos e que contribui decisivamente
para a permanência dos padrões de desigualdade social, estruturar-se-á,
a partir da definição do público-alvo, o Plano de Política sobre Drogas
especialmente voltado ao fortalecimento dos vínculos informais de controle
social. Busca-se medidas que tornem aptas a reintegração do indivíduo
socialmente, em especial a partir do restabelecimento de vínculos familiares,
encaminhamento à políticas profissionalizantes e educativas, respeito às
opções religiosas e conscientização sobre os efeitos decorrentes do uso,
abuso e dependência de substâncias psicoativas.
Discorre-se, a seguir, sobre alguns conceitos de população em situação
de vulnerabilidade a ser contemplada pelos respectivos planos e ações já
definidos dentro da agenda de cidadania e direitos humanos:
•

População de Rua e pessoas em situação de extrema miséria

O Decreto nº 7053, de 23 de dezembro de 2009, que institui a Política
Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial
considera como população de rua o grupo populacional heterogêneo que
possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos
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ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza
os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e
de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades
de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória.
A população de rua ou em situação de extrema miséria, justamente
em razão da sua acentuada situação de vulnerabilidade, apresenta alta
incidência no uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas
demandando atenções específicas. Segundo dados da Pesquisa nacional
sobre a população em situação de rua publicada em Abril de 2008 (BRASIL.
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Pesquisa Nacional
sobre a População em Situação de Rua Brasil. Brasilia: Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate a Fome, 2008):
Os principais motivos pelos quais essas pessoas passaram
a viver e morar na rua se referem aos problemas de
alcoolismo e/ou drogas (35,5%); desemprego (29,8%)
e desavenças com pai/mãe/irmãos (29,1%). Dos
entrevistados no censo, 71,3% citaram pelo menos um
desses três motivos (que podem estar correlacionados
entre si ou um ser conseqüência do outro).

Em estudo realizado em Curitiba, pela UFPR, os resultados apontam
características importantes, entre as quais destaca-se a sociabilidade entre
a população de rua. Conforme aponta TOMÁS HENRIQUE DE AZEVEDO
GOMES MELO (A Rua e a Sociedade: articulações políticas, socialidade e a
luta por reconhecimento da população em situação de rua, UFPR: Curitiba,
2011, p. 41):
A relação íntima entre a vida na rua e a necessidade
do uso de drogas é um tema bastante frequente.
Confirmado também por Leonildo, representante do
Estado do Paraná na coordenação nacional do MNPR, que
diversas vezes relacionou as dificuldades de organização
do Movimento com o uso de drogas. Mais do que uma
crítica, a fala de Leonildo vai ao sentido de atestar que a
relação íntima da rua com as drogas trata-se justamente
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da dificuldade de enfrentar as especificidades desta vida
sem o uso de substâncias. Seja por conta da fome, do
frio, da segurança, da vergonha, da adaptação psíquica e
física às adversidades da rua e pelo próprio vício causado
pelas substâncias, a droga é um componente presente
que exerce uma função de “liga/desliga”. É tanto um
atenuante deste cotidiano, quanto um agravante que
afasta a pessoa de uma possibilidade de organização
para saída das ruas. As drogas são reconhecidas como
parte fundamental da vida do morador de rua, já que é
ela que proporciona as condições para enfrentar alguns
dos problemas que se afiguram. Por fim, aparecem tanto
quanto causa da vida na rua, como meio de permanecer
nela, como sugerido por Ivanir: “A rua é como uma
espécie de câncer e o álcool, a bebida, seria a morfina,
para amortecer o impacto.

Conclui-se que a droga não é causa, mas um fator de permanência da
população de rua nesta situação de vulnerabilidade e suscetível a riscos
de naturezas variadas, sendo que a articulação de políticas públicas com
consistência devem ser integradas com as políticas de assistência social para
realização do objetivo constitucional de erradicação da miséria e redução
das desigualdades sociais, que compõe a Agenda de Direitos Humanos
relacionado ao 1º Objetivo de Desenvolvimento do Milênio.
Isto não retira a necessidade de equipes como Consultório de Rua, com
políticas de acolhimento respaldadas por equipes capacitadas na Rede de
Assistência Psicossocial para intervenções breves e amparo psicossocial,
visando maior acesso aos serviços públicos ofertados e diminuição dos
diferentes fatores de risco que a referida população é exposta.

Da mesma forma a atenção a população de rua deve ser coerente às
políticas relacionadas à criança, adolescente e população jovem, acima
referidas, abordando-se estratégias que contemplem a evasão escolar, o
rompimento de vínculos familiares, entre outros fatores de risco que devem
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ser metodologicamente previstos para que incluam importantes grupos
prioritários dentro das técnicas preventivas.
• Mulheres
Ainda que não haja relação causal entre o uso problemático de drogas e a
incidência de violência de gênero consiste em inegável interrelação entre as
duas políticas que envolvem não apenas o agressor, mas também a pessoa
agredida que se encontra em situação de vulnerabilidade e caracteriza-se
como fator de risco à incidência de agravos decorrentes do uso problemático
de drogas.
A articulação de políticas públicas específicas neste eixo, contemplandose encaminhamentos conjuntos com o Centro de Referência e Atendimento
à Mulher, consistem em abordagem estratégica para amadurecimento de
práticas preventivas orientadas.
Segundo levantamento efetuado em 7.939 domicílios em 108 cidades
brasileiras com mais de 200 mil habitantes, pelo Centro Brasileiro de
Informações sobre Drogas Psicotrópicas (Cebrid) da UNIFESP, em 2005,
dentre os 34,9% de casos de violência doméstica relatados, 17,4%
ocorreram sob efeito do álcool. Segundo o estudo, a crença de que o álcool
é responsável pelas agressões diminui a culpa do agressor e aumenta a
tolerância da vítima, podendo favorecer novos episódios. Além disso, o
padrão crônico de beber pode ser importante fator na reincidência das
agressões e agravado quando a dependência já está instalada.
Para dar conta dessa complexa realidade que envolve o uso abusivo de
álcool e outras drogas e a violência doméstica no Brasil, as políticas públicas
voltadas a esse público devem exercer o papel de articuladoras de diferentes
serviços, através de órgãos governamentais e não governamentais, que
integram a rede de atendimento às mulheres e garantem o acesso às
pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social em função
da violência de gênero.
Por outro lado, políticas de empoderamento das mulheres e de superação
da discriminação por gênero devem ser integradas como fatores de proteção
articuladas em conjunto com práticas de proteção e prevenção contidas
dentro da política sobre drogas.
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• Idoso
Segundo identificado no estudo da Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas
- UNIAD do Departamento de Psiquiatria, da Escola Paulista de Medicina
da Universidade Federal de São Paulo, as pessoas idosas são o grupo
etário que mais cresce na população geral brasileira. Complementarmente,
observa-se o aumento proporcional do aumento da prevalência de distúrbios
psiquiátricos entre os idosos, dentre os quais destaca-se como terceira
principal condição psiquiátrica o abuso de álcool e drogas, em especial o uso
de benzodiazepínicos e o tabagismo.
Os fatores de risco que atingem essa população são o aumento de quadros
depressivos e ansiosos, as condições médicas, a solidão, a aposentadoria,
o isolamento social, as doenças crônicas, a insônia, entre outros fatores de
riscos próprios da idade.
Dessa maneira e considerando tratar-se de eixo estratégico na agenda de
cidadania e direitos humanos das políticas públicas de Estado, justifica-se a
inclusão dessa população nas ações governamentais e não governamentais
das políticas sobre drogas que visem programas específicos de prevenção
e atenção ao idoso com diagnóstico precoce dos males que os atingem,
sobretudo no que tange ao acesso prioritário a serviços públicos, ao direito
humano ao envelhecimento, à acessibilidade e a prevenção à violência.
• Casos englobados pelo Sistema de Justiça – presos, egressos, submetidos
a medidas alternativas, crianças com medidas protetivas e adolescentes
em conflito com a lei
A população carcerária e as pessoas com passagem pelo Sistema de Justiça
consistem em segmento especialmente afetado pelo uso problemático de
drogas. Deste modo, a articulação de políticas públicas específicas, dentro
e fora do sistema prisional, consistem em importantes medidas como
prevenção seletiva e indicada deste público com metas inseridas no Plano
Nacional de Saúde.
• Povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, ciganos, faxinalenses e
comunidades tradicionais
Os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, ciganos, faxinalenses,
entre outras comunidades tradicionais, consistem em público especialmente
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afetado pelo uso problemático de drogas, com especial índice no alcoolismo,
que se agrava pela habitual dificuldade de locomoção e necessidade de
políticas específicas às drogas lícitas e ilícitas de acordo com os contextos
socioculturais em que se inserem.
Foi constituído, recentemente, o Conselho Estadual de Povos Indígenas
e Comunidades Tradicionais, bem como Conselho Estadual de Promoção da
Igualdade Racial, que tem como atribuição a articulação de políticas para
este segmento específico da população.
Nas sociedades indígenas, o consumo de drogas, especialmente o
álcool, tem sido relatado como causa do aumento da violência, suicídio
e desestruturações sociais de toda ordem. O consumo de substâncias
psicotrópicas nestas sociedade sempre esteve relacionado a algum ritual
específico ou a alguma função simbólica no interior da cosmologia indígena.
Bebidas fermentadas como o Caxiri, Caiçuma, Cauim, Pajuaru entre outras,
são comumente ingeridas na realização de rituais e celebrações indígenas.
O consumo destas bebidas tem como função o fortalecimento de relações
sócio-culturais e o modo de produção indígena de seus alimentos e bebidas,
incluindo as alcoólicas, é um modo de produção artesanal, de pequena
escala, para consumo ritual e sem produção de grandes quantidades de
excedente.
A facilidade de acesso às bebidas comerciais, juntamente com a ameaça
às práticas tradicionais decorrente da situação de alta vulnerabilidade, são
fatores de risco à dependência dos indígenas ao consumo de tais substâncias.
O tratamento destes indivíduos deve ser feito a partir da articulação com
a cosmologia de sua comunidade reconhecendo o contexto sócio-cultural e
os significados das práticas para compreender os fatores que influenciam o
uso de drogas, além dos bio-psicológicos.
O fortalecimento cultural precisa estar inserido numa política tanto
de tratamento quanto de prevenção, reduzindo a vulnerabilidade da
comunidade como um todo e do indivíduo em particular. Reconhecendo que
tais comunidades têm um componente de coletividade muito forte e que a
realização do tratamento exteriormente a estas pode resultar em sofrimento
psicológico intenso ao indígena, constituindo o tratamento à distância em
impacto tanto cultural quanto psicológico no nível individual.

37

Além disso, o envolvimento da comunidade é parte importante do
processo de recuperação. Este envolvimento da comunidade, porém, deve
ser feito numa perspectiva de a partir de suas próprias relações simbólicas
conduzir o tratamento, não de fora para dentro, mas de dentro para fora,
fortalecendo suas práticas e cosmologias e buscando neste contexto sóciocultural específico as soluções mais adequadas de prevenção e tratamento.
• Migrantes, Refugiados e Apátridas
Esse grupo de indivíduos, em sua grande maioria, vive em situação de
subemprego e submoradia, cuja situação se agrava pelo grande número de
pessoas sem documentação e sem reconhecimento oficial, dificultando-se o
acesso as políticas públicas de saúde, educação e inclusão social. Por essa
razão instituiu-se, pelo Decreto nº 4289 de 05 de Abril de 2012, no âmbito
da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, o Comitê
Estadual para os Refugiados e Migrantes no Estado do Paraná – CERM.
Esses esforços devem ser articulados com diferentes esferas, inclusive
as políticas públicas sobre drogas, como forma de se pensar estratégias
de abordagem que permitam articular fatores de proteção específicos a
presente população.

6.2. Redução de danos, tratamento, reabilitação e (re)inserção

O tratamento para dependência química pode ser feito de diversas
formas, no entanto, é importante que as diferentes abordagens dialoguem
entre si. Os indivíduos que apresentam problemas com drogas necessitam
na maioria das vezes de tratamentos diferenciados porque a dependência
química resulta da interação de vários aspectos da vida das pessoas,
como o biológico, psicológico e social. Desta forma o tratamento deve ser
abrangente quanto a sua complexidade e adequado ao tipo de substância
utilizada e a reação que o indivíduo desenvolve com o uso dela.
A dependência química e o uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas
frequentemente se associam a comorbidades clínicas, sendo que esses
transtornos, se não tratados adequadamente, podem levar a recaídas
futuras ou agravamento da doença.
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É fundamental que sejam procurados os serviços que compõem a
Rede de Atenção à Saúde (RAS), oficializado por meio da Portaria GM/
MS nº 4.279/2010, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) para os
encaminhamentos necessários, incluindo-se a família enquanto principal elo
de ligação do sujeito que necessita de apoio.
Um caminho importante para as múltiplas respostas no enfrentamento
das situações complexas que envolvem o tratamento e a (re)inserção social
dos dependentes químicos e de quem faz uso abusivo de drogas lícitas
e ilícitas foi a criação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) por meio
da Portaria GM/MS nº 3088/2011, republicada em 2013, que tem como
finalidade, segundo exposto no art. 1º da referida portaria “a criação,
ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de
crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”.
Além da participação decisiva do sistema de saúde no enfrentamento
desse problema, é imprescindível o envolvimento ativo de toda sociedade
na construção das estratégias de cuidado do sofrimento dos usuários
e familiares, objetivando o melhor atendimento às necessidades das
pessoas.
Nessa direção, deve-se buscar continuamente a capacitação e a
sensibilização sobre o tema para a integração das competências dos órgãos
governamentais ligados à educação, saúde, justiça, cultura, esporte e
serviço social, bem como da sociedade civil como sindicatos, empresas,
associações, movimentos sociais, organizações, universidades, entre outros.
Por fim, destacamos que o tratamento e a (re)inserção social devem
ser coerentes aos princípios e diretrizes que embasam as políticas públicas
sobre drogas, especialmente no tocante ao respeito aos direitos humanos
e civis dos usuários de drogas. A perspectiva de (re)inserção deve ser
interpretada em conjunto com a desinstitucionalização, na medida em que
consiste na previsão de políticas e iniciativas que reduzam os fatores de
risco e fortaleçam os fatores de proteção, permitindo-se que o sujeito se
reintegre no convívio social potencializando suas habilidades eliminando o
verdadeiro entra e sai de instituições, em virtude do uso problemático da
droga, que não tem fim.
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Articula-se com a perspectiva do tratamento o conceito de redução de
danos, enquanto método e estratégia de cuidado à saúde mental que se
caracteriza, simultaneamente, como um conjunto de ações, práticas e
políticas de atenção a usuários de drogas, lícitas e ilícitas, bem como à
sociedade em geral, tendo como princípios o reconhecimento do usuário de
drogas enquanto sujeito de direitos e o respeito à autonomia.
A redução dos danos sociais e à saúde, também chamada de redução de
riscos, é um conjunto de políticas e práticas, individuais e coletivas, que
tem por objetivo diminuir os malefícios ligados ao uso e abuso de drogas,
sejam elas lícitas ou ilícitas.
A redução de danos também busca diminuir a resistência de pessoas
que necessitam de tratamento mas que resistem em procurar auxílio
por temerem represálias ou constrangimentos. Parte-se, portanto, do
estabelecimento de vínculos de confiança a partir do diálogo entre
usuário e profissional de saúde para que construam, em conjunto, a
melhor abordagem para o caso.
A Atenção Básica já possui ferramentas que podem ser utilizadas para
estratégias de redução de danos como a escuta, o acolhimento, o vínculo e
o acompanhamento ao longo do tempo, pensando o usuário de uma maneira
integral e diminuindo os riscos decorrentes dessa exposição.
Conforme recomendação do Ministério da Saúde, a abordagem da
redução de danos deve ser conduzida por atuações nos locais onde as
pessoas fazem uso de drogas na tentativa de criar vínculos continuados,
preparando os usuários para um processo de mudança de vida que implique
na capacidade de escolha com responsabilidade, enquanto estratégia de
prevenção e preparo de recaída.
Busca-se a parceria entre os diferentes membros da Rede e a convivência
com os profissionais de saúde que deram acolhida ao usuário como forma
de dar continuidade na relação inicialmente estabelecida.
São objetivos da redução de danos:
1. Promover a atenção à população em geral, com vistas a garantia dos
direitos de cidadania;
2. Criar e fortalecer vínculos sociais entre os pares, através da confiança mútua,
promovendo a responsabilidade individual e coletiva;
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3. Divulgar informações fidedignas e conscientizar a população acerca dos
efeitos, danos potenciais e consequências adversas do uso de drogas;
4. Difundir técnicas menos danosas de consumo de drogas e formas de
minimizar suas consequências adversas para aqueles que permaneçam
fazendo uso de substâncias;
5. Minimizar danos sociais, psicológicos, econômicos e/ou culturais causados
ou agravados pelo uso de drogas, considerando os benefícios da abstinência,
mas não a impondo;
6. Desmistificar as ações de redução de danos, demonstrando que não
se trata de incentivo ao uso de drogas mas relação de cuidado entre o
profissional e o usuário;
7. Enfrentar a estigmatização do usuário de drogas, de modo a superar
preconceitos.
A redução de danos pressupõe a capacitação dos agentes integrantes da
rede de atenção psicossocial (RAPS), no sentido da promoção de suas ações,
respeitando seus princípios orientadores, em todas as áreas de atuação.
É imprescindível garantir recursos específicos, ampliar o investimento e
efetivar a implementação da Política de Redução de Danos, que apesar de já
se encontrar prevista na Política de Atenção Integral de Usuários de Álcool
e Outras Drogas, do Ministério da Saúde, de 2003, na Portaria nº 1.059/
GM, de 4 de julho de 2005, também do Ministério da Saúde, e nos artigos
20 e seguintes da Lei nº 11.343/2006, ainda carece da atenção adequada
e necessária inclusive sobre o seu adequado conceito entre diferentes
segmentos profissionais. É importante frisar que a Redução de Danos não
restringe sua aplicação à questão das drogas, podendo ser ampliada para
todas as áreas de cuidado, sendo um paradigma inclusivo e inovador nas
áreas da educação, saúde, assistência social, dentre outras.

6.3. Redução da oferta
O presente eixo busca trabalhar políticas públicas cuja concentração de
esforços sejam harmônicas entre a implementação de medidas de segurança
pública, cidadania e direitos humanos, educação, saúde, apoio sociofamiliar
e profissionalização, que minimizem a oferta e a demanda de drogas.
As políticas de redução da demanda e da oferta de drogas devem
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fortalecer e amparar as práticas preventivas, sendo que a política de
segurança pública deve ser estruturada para a prevenção ao crime e a
repressão às organizações criminosas, voltando-se especialmente para
identificação e apreensão do tráfico transnacional, do crime organizado, da
lavagem de dinheiro e prezando pela redução do armamento e de crimes
violentos decorrentes do tráfico de drogas, que produzem alto índice de
letalidade especialmente de crianças, adolescentes e jovens adultos, de
modo articulado com outras políticas que visem a redução da oferta e da
demanda de drogas.
Diante da constatação de que Políticas Públicas relacionadas à redução
da oferta e da demanda devem ser harmonizadas entre os diferentes eixos
da política sobre drogas, preleciona-se que o Plano Estadual de Políticas
sobre Drogas deve:
1) Diferenciar o perfil e os encaminhamentos de quem porta drogas para
uso pessoal da pessoa envolvida com o crime organizado e com o tráfico
transnacional;
2) Abranger estratégias integradas de prevenção e redução do consumo de
drogas lícitas e ilícitas associadas a fatores de proteção e de risco;
3) Articular a rede de informações entre diferentes poderes, órgãos e
instituições para planejamento das ações de acordo com as políticas de
segurança pública;
4) Articular a rede de serviços aos usuários problemáticos de drogas para
encaminhamentos de pessoas com envolvimento no Sistema de Justiça em
caráter autônomo ao Sistema Penal;
5) Diminuição do índice de letalidade associada ao tráfico de drogas e ao
crime organizado com Programas de Estado de proteção às vítimas do
tráfico;
6) Articular a rede de serviços para localização de pessoas desaparecidas;
7) Promover a articulação entre Governo de Estado, Poder Judiciário,
Ministério Público e Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, a fim de
dar efetividade à implementação da tutela cautelar e captação de recursos
dos bens provenientes da repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes;
8) Apoiar ações que impeçam que bens e recursos provenientes do tráfico
de drogas sejam legitimados no Brasil e exterior;
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9) Harmonizar ações de fiscalização, investigação e repressão, que visem
a desarticulação de organizações criminosas, corrupção e lavagem de
dinheiro, com a respectiva apreensão e destruição de suas mercadorias;
10) Certificar-se do apoio e recursos destinados às polícias especializadas
na repressão às drogas.
Inobstante a segurança pública tratar-se de espaço extremamente
importante dentro da redução da oferta, deve-se também contemplar
intervenções diferenciadas para atingir um público tão diversificado incluindose medidas administrativas, controle de medicamentos e de prescrições
indevidas.

6.4. Estudos, legislação, pesquisas e avaliações
A elaboração de uma política pública sobre drogas no Brasil sofre, em
todo território nacional, com a falta de estudos aprofundados e evidências
científicas tanto para o planejamento de políticas públicas, quanto para
avaliação e monitoramento de resultados. O levantamento de dados,
portanto, partem da necessidade de estruturação de alguns eixos estratégicos
que permitem obter dados em prazos curtos, médios e longos, conforme a
seguir aferido:
a) o índice de incidência de problemas relacionados ao uso problemático
de drogas e seu impacto na educação, saúde e trabalho analisado por faixa
etária e por segmento populacional que permitam definir prioridades nas
políticas públicas de prevenção;
b) o índice de incidência de problemas relacionados ao uso problemático
de drogas nos diferentes segmentos populacionais que permitam ações
específicas aos grupos populacionais prioritários definidos no planejamento
de políticas públicas;
c) análise da interrelação entre uso problemático de drogas e outros agravos
à saúde;
d) índice de reabilitação entre pessoas inseridas em diferentes modelos de
tratamento, público ou privado, com ou sem financiamento público;
e) avaliação de casos de violência interrelacionado com o tráfico de drogas e
monitoramento da rede de proteção e cuidado à pessoa vítima de violência
ou ameaça;
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f) análise legislativa, sobretudo nas matérias de competência estadual, que
fortaleçam a política sobre drogas, inclusive no tocante ao funcionamento
de políticas públicas.

7 plano de ação

A utilização de ferramentas de tecnologia da informação também é
essencial para definição de políticas públicas, permitindo-se identificar
os locais que demandam maior intervenção do Estado. Dessa forma, o
eixo relacionado aos estudos, legislações, pesquisas e avaliações deve
subsidiar o planejamento de políticas públicas, organizando e otimizando
as informações gerenciais do Estado, permitindo-se intervenções efetivas e
consistentes de modo cientificamente embasado.
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PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO
Ação

Indicadores

Metas

Prazo

Parcerias

Promover ações de prevenção nas escolas demandadas
com equipe técnica e materiais de apoio adequados
ao público alvo (crianças, adolescentes, adultos e
familiares), conforme faixas etárias e diretrizes de
prevenção da UNODC.

Elaboração de Relatório Semestral com atividades
desenvolvidas pela equipe técnica.

Diminuir os fatores de risco e promover os
fatores de proteção para a prevenção ao uso
de drogas nas escolas.

2015 - 2018

Responsável:
SEED
Parceiros:
SEJU
SESP
AEJ
Prefeituras
Instituições privadas de ensino

Planejar a identificação de escolas demandadas,
público alvo inicial e os materiais de apoio necessários,
priorizando-se os locais com maiores índices de evasão
escolar e locais reputados de maior incidência de uso
abusivo de drogas.

Manutenção
da
presença
de
um
Técnico
Pedagógico
em
cada
um
dos
32
Núcleos
Regionais
de
Educação,
intermediando
as
ações de prevenção e elaborando um Relatório Anual por
escola com as descrições das atividades desenvolvidas
para análise de metodologia, avaliação e monitoramento
de resultado.

Analisar e propor
metodologia, avaliar e
monitorar os resultados obtidos pelas ações
em desenvolvimento.

2015 - 2018

Responsável:
SEED
Parceiros:
SEJU
SESP
SETI
AEJ
Prefeituras
Sistema S
Instituições privadas de ensino

Manutenção do Portal Dia-a-dia Educação pela Coordenação
de Apoio a Gestão Escolar de materiais sobre a temática
das drogas: textos, sugestões de filmes, sites e livros;
documentários; legislação, endereços e telefones úteis.

Disponibilizar
informações atualizadas
e
qualificadas sobre as drogas a fim de promover
a confiabilidade e veracidade das informações
utilizadas pelos educadores nas ações de
prevenção.

2015

Responsável:
SEED
Parceiros:
SEJU
SEDS
SESP
SESA
AEJ
SETI

Fornecer subsídios técnicos e informações aos
educadores sobre os locais que podem buscar
informações atualizadas e qualificadas sobre as drogas.

Disponibilização de materiais no Portal pelas diferentes
Secretarias, órgãos e instituições corresponsáveis pela
política sobre drogas.

Capacitar e avaliar a formação continuada dos
profissionais da educação na Semana Estadual de
Prevenção ao Uso Indevido de Drogas, instituída pela
Lei nº 14072/2003.

Aplicação de formulário com identificação das principais
demandas dos educadores, práticas adotadas e avaliação
e monitoramento de resultado dos cursos de formação
continuada oferecidos.

Avaliar os cursos de formação continuada
com análise do impacto na vida profissional
do educador que orientem metodologia e
monitoramento de resultado das políticas
públicas ofertadas.

2015 - 2016

Responsável:
SEED
Parceiros:
SEJU
SESP
SESA
SETI

Estimular a participação no Curso de Prevenção ao Uso
de Drogas para Educadores

Divulgação do curso de prevenção para educadores e
número de matrículas.

Aumentar o número de matrículas nos cursos
de formação anualmente ofertados.

2015 - 2018

Responsável:
SEED
Parceiros:
SEJU
SESP
SENAD
UFSC
Universidade de Juiz de Fora

Organização, coordenação e participação nas oficinas
de Processo de Trabalho e planejamento estratégico das
implantações do SIMPR.

Ampliação e qualificação continuada do SIMPR
no Estado.

2015 - 2018

Responsável:
SESA
Parceiros:
SEDS
SEJU
SESP

Distribuição de materiais e cursos periódicos de formação
para adequação de modelos de serviços às diretrizes
terapêuticas recomendadas cientificamente.

Adequar materiais e cursos periódicos às
diretrizes recomendadas cientificamente na
literatura, como a Linha Guia de Atenção à
Saúde Mental, que inclui Protocolo Clínico e as
Diretrizes Terapêuticas.

2015 - 2016

Responsável:
SESA
Parceiros:
SEDS
SEJU
SESP

Oferta de Curso de Especialização
em Saúde Mental.

Promover a formação na área de dependência a
substâncias psicoativas a profissionais de nível
superior que atuam preferencialmente nos
NASF, equipes de Atenção Primária à Saúde e
nas academias de saúde.

Primeiro semestre de 2015

Responsável:
SESA
Parceiros:
SEJU
Escola de Saúde Pública do
Estado do Paraná
SEED
SEDS
SESP

Implementação da Educação Permanente e de materiais técnicos.

Envolver
as
instituições
da
sociedade
civil,
incluindo-se o Sistema S,
no planejamento
e
execução
de
ações
de
prevenção
e
educação sobre drogas.

Realização
de
reuniões
com
a
finalidade
de
articular ações entre Poder Público e sociedade
civil, com a participação de representantes das
instituições do Sistema S.

Promover a articulação de uma rede de
disseminação de iniciativas nos setores em
que atuam.

2015

Responsável:
CONESD
Parceiros:
SEAE; SEDS; SEJU; SESP;
Sistema S.

Inserção de vídeos qualificados disponíveis em módulos
curtos para fomentar cursos permanentes a distância,
com opções conforme o público alvo a ser atingido,
através de redes sociais, telesalas, prefeituras e outros
meios de comunicação disponíveis.

Disponibilização de vídeos e freqüência de acesso.

Interiorização e permanência de informações
qualificadas a público com possibilidade de
acesso.

2015 - 2018

Responsável:
CONESD
Parceiros:
SEJU; SEAE; SESA; SEDS;
SEED; DETRAN; SESP; SETI.

Estabelecer cronograma de fóruns temáticos por regiões
das pessoas capacitadas em cursos a distancia sobre
drogas para avaliação e monitoramento de resultados
nas diferentes mesorregiões do Estado.

Realização de encontros e relatórios de boas práticas com
avaliação de resultado inserindo como dinâmica do Projeto
“Papo Legal”.

Articular Poder Público e Sociedade Civil e
avaliar criticamente os cursos de capacitação a
distância para potencializá-los.

2015 - 2018

Responsável:
CONESD
Parceiros:
SEED; SEDS; SESA; SESP;
SEJU.

Articular
encontros
com
Conselhos
Municipais
em atividade para qualificá-los e potencializar as
articulações locais.

Realização de encontros conforme calendário institucional
do DEPSD/CONESD com análise do cumprimento de
previsão orçamentária em convênio para fortalecimento
dos Conselhos Municipais.

Melhorar
a
Municipais.

2015 - 2018

Responsável:
CONESD
Parceiros:
SESP.

Ampliação dos Conselhos Municipais ainda não existentes
mediante distribuição de cartilha e acompanhamento
com lideranças locais sobre a importância de instituição
e articulação.

Número de Conselhos Municipais criados.

Distribuição de cartilha já produzida com melhoria
nas articulações e integrações de diferentes
serviços correspondentes ao fortalecimento das
políticas sobre drogas no Estado.

2015-2018

Responsável:
CONESD
Parceiros:
SESP.

Capacitação em prevenção sobre drogas para
multiplicadores com as primeiras ações previstas para
municípios de Curitiba, região metropolitana, litoral e
Ponta Grossa (Papo Legal).

Número de eventos realizados.

Impressão e distribuição de materiais já
produzidos com aulas em 4 módulos com
ações voltadas ao fortalecimento de vínculos
e lideranças locais, com inscrição de projetos
de boas práticas monitorados ao longo do ano
sobre a sua implementação.

2015

Responsável:
CONESD
Parceiros:
UFPR; SENAD; SESP.

Distribuição de equipamentos para fortalecimento dos
Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas com
atividade em 2014 segundo monitoramento do Governo
do Estado.

Equipamentos distribuídos.

Distribuição de equipamentos com recursos
vinculados a esta finalidade juntamente com
a realização de encontros de capacitação dos
Conselhos Municipais.

2015

Responsável:
CONESD
Parceiros:
SENAD; SESP.

Reuniões de prevenção e autoestima a pessoas em
situação de vulnerabilidade.

Número de atendimentos realizados com análise de
encaminhamentos para serviços específicos.

Resgate de vínculos e apoio a pessoas que
apresentem fatores de risco associados
a vulnerabilidade priorizando-se: presos,
egressos do sistema prisional ou de medidas
socioeducativas, pessoas com encaminhamentos
do Sistema de Justiça, bem como público alvo
das escolas de jovens e adultos.

2015

Responsável:
CONESD
Parceiros:
SEED; SEDS; SESA; SESP.

Fomentar a implementação e o fortalecimento dos
canais de promoção, proteção e prevenção intersetoriais
entre municípios, Estado e demais instituições e Sistema
de Garantia de Direitos, através de Redes Solidárias.

Realização de eventos e atendimento ao público.

23 redes regionais fomentadas.

2015 - 2019

Responsável:
SEDS
Parceiros:
SEJU; SESP.

Cofinanciar os Centros de Referência Especializado para
População em Situação de Rua - Centro POP.

Ampliação dos Centro Pop existentes e criação de novos
Centro Pop.

100% dos municípios com CENTRO POP;
( 16 municípios – 21 Unidades)

2015-2019

Responsável:
SEDS.

Promover palestras com especialistas sobre políticas
sobre drogas, a ser disponibilizada em redes Portal
em Vídeo e/ou transmitida via webconferência para
trabalhadores municipais de assistência social e demais
multiplicadores.

Webconferência para trabalhadores municipais de assistência social.

1 (uma) web conferência

2015-2019

Responsável:
SEDS
Parceiros:
SEJU; SESP; SESA; SENAD.

Disponibilizar vídeos de curta duração de prevenção sobre drogas em redes sociais de modo adequado ao público alvo.

Criação de perfil em rede social e número de vídeos e
materiais disponibilizados.

Criação de perfil monitorado pelo número
de acessos.

articulação

dos

Conselhos

Responsável:
CONESD
Parceiros:
SESP; SETI; SESA; SEED;
SEJU.

REDUÇÃO DE DANOS, TRATAMENTO E REINSERÇÃO SOCIAL
Ação

Indicadores

Metas

Prazo

Parcerias

Incluir pessoas reabilitadas por CAPS ou outros recursos
de saúde, com histórico de uso abusivo de álcool ou
outras drogas, entre as vagas no SINE/PR a fim de
promover a inclusão social e profissional do trabalhador.

Monitoramento do Programa de Orientação Profissional
para o Trabalho (POP). Capacitação de equipe de triagem
e número de atendimentos com este perfil, resguardandose o sigilo da informação da pessoa atendida.

Promover a inclusão social e profissional do
trabalhador com histórico de uso abusivo de
drogas.

2015 - 2016

Responsável:
SEDS
Parceiros:
Sistema S
SEDS
SEJU
SEED

Inclusão de adolescentes e jovens nos serviços públicos
com monitoramento de dados que permitam avaliação
de resultado periódica, articulando-se com políticas de
reinserção social a jovens reabilitados com histórico e/
ou fatores de risco de uso abusivo de álcool ou outras
drogas.

Programa Jovem Aprendiz - número de adolescentes
inscritos.

Oferecer oportunidade de profissionalização a
adolescentes entre 14 e 18 anos através da
contratação, na condição de Aprendizes, em
serviços administrativos nos órgãos públicos da
Administração Direta, Autárquica e Empresas
Públicas do Paraná; Possibilitar a inclusão
educacional e social destes jovens, aliando
o estímulo ao estudo à prática profissional,
ampliando sua perspectiva de futuro.

2015 -2018

Responsável:
SEDS
Parceiros:
SEJU
SEED
SESP
SESA
AEJ
SETI

Implantação do Serviço Integrado de Saúde Mental do
Estado do Paraná (SIMPR) nas 22 Regionais de Saúde
do Estado

Implantação do SIMPR.

Ampliação do modelo de serviço integrado em
saúde mental através do SIMPR.

2015 -2018

Responsável:
SESA
Parceiros:
SEJU
SEDS

Acompanhamento do SIMPR em Guarapuava, Francisco
Beltrão, Toledo e Cornélio Procópio.

Acompanhamento do SIMPR, com númeto de atendimento
e avaliação de resultados.

Universalidade de acesso à saúde com modelo terapêutico adequado e encaminhamentos
integrados entre diferentes serviços tipificados
na política de saúde, assistência social e política sobre drogas

2015

Responsável:
SESA

Ampliar a Rede de CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social no Estado , através de
construção e cofinanciamento.

Ampliação do número de CRES com capacitações adequadas a complexidade do caso.

12 Unidades construídas em 12 municípios
24 Unidades Cofinanciadas.

2015-2019

Responsável:
SEDS

Cofinanciar a
Implantação e Implementação do
Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto
(Liberdade Assistida LA e Prestação de Serviços
à Comunidade – PSC) , para os 88 municípios que
recebem cofinanciamento federal.

Ampliação do número de cofinanciamentos.

100% dos municípios com cofinanciamento
federal

2015-2019

Responsável:
SEDS
Parceiro:
SEJU

O desenvolvimento na Rede de Atenção Psicossocial
(RAPS) de ações de promoção de saúde mental,
prevenção e cuidado dos transtornos mentais, ações
de redução de danos e cuidado para pessoas com
necessidades decorrentes do uso de álcool e outras
drogas, compartilhadas, sempre que necessário, com
os demais pontos da rede.

Ampliação do número de atendimentos.

Adolescentes atendidos dentro do sistema de
socioeducação do Estado do Paraná

2015-2019

Responsável:
SESA
Parceiro:
SEJU

Reduzir a violência e a criminalidade nas escolas e nas
suas proximidades, por meio da Patrulha Escolar

Atuação de policiais militares especialmente capacitados
que, conhecendo a realidade da comunidade escolar,
buscam medidas que minimizem a ação de criminosos nas
escolas e proximidades

Reduzir a violência e a criminalidade nas escolas e nas suas proximidades

2015-2019

Responsável:
SESP

REDUÇÃO DA OFERTA
Ação

Indicadores

Metas

Prazo

Parcerias

Avaliação e operacionalização de equipamentos
tecnológicos para monitoramento de fronteiras.

Ampliação do número de quipamentos tecnológicos.

Repressão ao grande tráfico e ao tráfico
transnacional.

2015 - 2016

Responsável:
SESP

Articulação com Conselhos Profissionais sobre utilização
e prescrição indevida de medicamentos controlados.

Ampliação do número palestras.

Promover a conscientização sobre a utilização
e prescrição indevida de medicamentos
controlados.

2015 - 2019

Responsável:
SESP

Articulação com profissionais e lideranças estratégicas
para evitar a utilização indevida de substâncias lícitas,
especialmente aquelas relacionadas a anabolizantes,
emagrecedores, álcool e tabaco.

Leis de restrição a propaganda, limitação a comercialização
e regulamentação restritiva de uso de drogas lícitas.

Evitar a utilização indevida de substâncias lícitas, especialmente aquelas relacionadas a estética, álcool e tabaco

2015 - 2019

Responsável:
CONESD
Parceiros:
Profissionais e lideranças
estratégicas

Acompanhamento do Plano Crack em Curitiba,
Casacavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá e Ponta
Grossa.

Acompanhamento do SIMPR com ações cofinanciadas pelo
Governo Federal.

Aumentar a estrutura de atendimento.

2015 - 2019

Responsável:
SESP
Parceiros:
CONESD

Capacitar policiais militares e treinar cães para o faro
de substâncias entorpecentes para o combate ao
narcotráfico.

Adequação de um ambiente para sala de aula devidamente
equipada e aquisição de materiais para o maior
aproveitamento do treinamento dos cães.

Melhoria da atuação do policial militar na repressão ao tráfico de drogas.

2015-2019

Responsável:
SESP

Revitalização e reforma do canil da Polícia Civil do
Paraná e adaptação de viatura para transporte de cães
farejadores.

Melhoria das condições das instalações físicas do canil.

Regulamentar o canil da Polícia Civil com o fim
de otimizar o trabalho da DENARC por meio
da atuação de cães farejadores treinados para
incrementar o combate ao tráfico de drogas.

2015-2019

Responsável:
SESP

Desenvolvimento de ações conjuntas visando à
capitalização do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD
por meio de projetos na área de redução da demanda e
da oferta de drogas.

Acordo de cooperação nº04/2011 - projetos na área de
redução da demanda e da oferta de drogas.

Desenvolver ações para a redução da demanda
e da oferta de drogas.

2015-2016

Responsável:
SESP
Parceiros:
SEJU
SENAD
Ministério Público do Paraná
Tribunal de Justiça do Paraná

Câmeras de videomonitoramento com a finalidade de
redução da oferta.

Instalação de câmeras de videomonitoramento.

Busca de novas tecnologias de sistemas de
vídeo monitoramento como forma de reduzir a
oferta de droga.

2015-2019

Responsável:
SESP

Instalação de Unidades Paraná seguro conforme
demanda de localidades com incidência de tráfico de
drogas.

Programa de Ações Integradas de Desenvolvimento e
Cidadania, no âmbito das Unidades Paraná Seguro (UPS).

Intervir no meio físico propiciando qualidade
ambiental e estrutural e promover a
cidadania, a fim de consolidar uma estratégia
de desenvolvimento sustentável que traga
segurança a população.

2015-2019

Responsável:
SESP
Parceiros:
SEJU
SEAI

ESTUDOS, PESQUISAS E AVALIAÇÕES
Ação

Indicadores

Metas

Prazo

Parcerias

Levantamentos dos fatores de riscos sociais e a saúde
para o sistema educacional.

Aplicação de testes psicológicos; evasão escolar; fatores
de vulnerabilidade social.

Identificar áreas de risco para implementar
ações de prevenção.

2015 - 2019

Responsável:
CONESD
Parceiros:
SESA
SEED
Instituições particulares de
ensino.

Sistematizar dados gerenciais sobre drogas sobre a
população para proposição de ações de prevenção
seletiva e indicada.

Coleta de dados sobre os fatores de risco junto as diversas
Secretarias.

Identificar a prevalência de fatores de risco e
monitorar impacto social e a saúde relacionados
ao uso de substâncias

2015 - 2019

Todas as Secretarias
IPARDES.

Aprimoramento
dos
programas
de
extensão
universitária para atendimento e estudos sobre álcool,
tabaco e outras drogas.

Bolsas de Estudo Publicações em Universidades
Projetos de Pesquisa em andamento
Convênios executados ou em execução.
Atendimento em hospitais universitários.

Traçar parâmetros para fins de avaliação de
políticas públicas sobre drogas e ampliação de
atendimento nos hospitais universitários.

2015 -2019

Responsável:
SETI
Parceiros:
Órgãos de fomentos

Identificar e catalogar boas práticas dos serviços
disponíveis na rede pública e particular.

Banco de dados de boas práticas com eventos regionalizados
periódicos voltados a articulação com o território.

Identificar as melhores práticas do Estado e
articulá-las entre si.

2015 - 2019

Responsável:
CONESD
Parceiros:
SEED
SEJU
SEDS
SESA
SESP
SETI
Órgãos de fomentos.

Fomentar pesquisas para avaliação dos resultados dos
diferentes serviços de saúde ou de interesse à saúde.

Bolsas de Estudo Publicações em Universidades
Projetos de Pesquisa em andamento
Convênios executados ou em execução.

Otimizar os recursos aplicados, comprovar
eficácia de metodologias aplicadas.

2015 - 2019

Responsável:
SETI
Parceiros:
Fundação Araucária
SENAD.

Levantamento de dados relacionado ao impacto
no trabalho do uso abusivo de drogas.

Índice de afastamento do trabalho por uso de
substância no Estado.

Identificar fatores de risco.
Dimensionar impacto financeiro do uso
agravado.

2015-2019

Responsável:
SETI
Parceiros:
SEDS
SEAP
IPARDES.

Identificar o perfil dos usuários de substâncias em
cidades pequenas.

Questionário
Dados das Secretarias
Dados do IBGE.

Adequar programas para realidade destas
localidades.

2015-2019

Responsável:
CONESD
Parceiros:
COMUDS
SEJU
SEED
SESA
Demais Secretarias.

Perfil dos condenados pela Lei de Drogas no Estado do
Paraná.

Questionário e metodologia da SEJU, SENAD e UFPR.

Sistematizar dados sobre política criminal e
população carcerária do Estado relacionado a
política sobre drogas.

2015

Responsável:
Casa Civil
Parceiros:
UFPR
Universidade de Chicago
SEJU
SESP.

Perfil Epidemiológico da população carcerária.

Questionário e metodologia da SEJU e UFPR, submetido ao
Comitê de Ética da SESA.

Planejamento
de
políticas
públicas
especializadas no sistema penitenciário através
de estabelecimentos penais específicos.

2015

Responsável:
CONESD
Parceiros:
UFPR
SESP.

Realizar Estudo através dos questionários do Censo
SUAS sobre os municípios que apresentam demanda
e que desenvolvem serviços no âmbito do SUAS para
usuários de drogas e suas famílias.

Questionários do Censo SUAS.

1 (um) estudo para identificar os municípios
que apresentam demanda e que desenvolvem
serviços no âmbito do SUAS para usuários de
drogas e suas famílias.

2015-2019

Responsável:
SEDS
Parceiros:
SESP.

A articulação com a RAPS, inclusive por meio dos Núcleos
de Apoio à Saúde da Família (NASF), para possibilitar
avaliações psicossociais que visem à identificação de
situações de sofrimento psíquico, transtornos mentais
e problemas decorrentes do uso de álcool e outras
drogas, para a realização de intervenções terapêuticas.

Articulação com a RAPS, Centros de Socioeducação e Casas de Semiliberdade.

Identificar situações de sofrimento psíquico,
transtornos mentais e problemas decorrentes do
uso de álcool e outras drogas em adolescentes
atendidos dentro do sistema de socioeducação
do Estado do Paraná, a fim de se possibilitar a
realização de intervenções terapêuticas.

2015-2019

Responsável:
SEJU
Parceiros:
SEDS
SESA

Desenvolver estudos para estimar incidências e
caracterizar perfil de crianças e adolescentes usuários
de álcool de drogas.

Publicação de estudo.

Estimar incidências e caracterizar perfil de
crianças e adolescentes usuários de álcool de
drogas, a partir da projeção da demanda em
100% dos municípios de médio e grande porte.

2015-2019

Responsável:
SEDS
Parceiros:
SEJU
SESA
SETI

Mapeamento de estatística que permita a correlação
entre tráfico de drogas e os dados inseridos no Portal
das pessoas desaparecidas.

Portal das pessoas desaparecidas.

Planejamento de ações para redução do
número de pessoas desaparecidas decorrente
do tráfico ou do uso de drogas.

2015-2019

Responsável:
SESP
Parceiro:
IPARDES

Monitoramento do Núcleo do Tráfico de Pessoas.

Número de atendimentos totais e número de atendimentos
relacionados ao tráfico de drogas

Planejamento de ações para redução dos
desaparecimentos e das violações de direitos
associadas ao tráfico ou ao uso de drogas

2015-2019

Responsável:
SEJU
Parceiros:
SESP

Monitoramento de prevenção as drogas para pessoas
incluídas no Programa de Proteção a Crianças e
Adolescentes Vítimas de Violência correlacionadas ao
tráfico ou uso abusivo de drogas (PPCAM).

Número de atendimentos totais e número de atendimentos
relacionados ao tráfico de drogas

Planejamento de prevenção e ações continuadas
para redução da letalidade associada ao tráfico
de drogas.

2015-2019

Responsável:
SEJU
Parceiros:
SESP
MP
TJPR
OAB e outras instituições
parceiras

Monitoramento de prevenção as drogas para pessoas
incluídas no Programa de Proteção as Testemunhas
Ameaçadas de Morte (PROVITA).

Número de atendimentos totais e número de atendimentos
relacionados ao tráfico de drogas

Redução da letalidade associada ao tráfico de
drogas.

2015-2019

Responsável:
SEJU
Parceiros:
SESP
MP
TJPR
OAB e outras instituições
parceiras

