
 

 

 O Programa  De Braços Abertos  

 

 



A saúde tem como fatores determinantes e 
condicionantes, entre outros, a alimentação, a 
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 
trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e 
o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de 
saúde da população expressam a organização social e 
econômico do País. 

 
 
 
 
 

 LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 

  



POLÍTICA MUNICIPAL PARA O ÁLCOOL E OUTRAS 

DROGAS  
Plano intersetorial de Políticas sobre Crack, Álcool e Outras Drogas 

 

O governo do município de São Paulo em consonância com a Política 

Ministerial do Programa: “Crack: é possível vencer”, construiu o seu plano 

de ação a partir de três eixos: Prevenção, Cuidado e Autoridade. 

 

GEM - Portaria PREF nº 332/2013 de 01/11/2013, coordenado pela 

Secretaria Municipal da Saúde, com a participação das demais Secretarias 

Municipais no mesmo grau de responsabilidade e participação.  





GRUPO EXECUTIVO MUNICIPAL 
• Secretaria Municipal da Saúde; 

• Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social; 

• Secretaria Municipal de Segurança Urbana; 

• Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania; 

• Secretaria Municipal de Educação; 

• Secretaria Municipal de Cultura; 

• Secretaria Municipal de Habitação; 

• Secretaria Municipal do Trabalho; 

• Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação; 

• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

• Secretaria Municipal de Serviços; 

• Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres; 

• Secretaria Estadual da Saúde; 

• Secretaria Estadual da Justiça e da Defesa da Cidadania; 

• Fórum Intersetorial de Drogas e Direitos Humanos; 

• Especialistas convidados. 



 

PROGRAMA  “ DE BRAÇOS ABERTOS”  

Histórico 

 

Crack em São Paulo e na região da Luz: “CRACOLANDIA”; 

Exposição dos usuários de crack na cracolândia ajuda na construção 

de uma epidemia de crack; 

Ocupação do território na região da Luz: usuários com uso abusivo 

de drogas; 

Reduto de usuários e traficantes; 

Perfil do Usuário; 



 

 









 

PROGRAMA  “ DE BRAÇOS ABERTOS”  

 

Objetivo 

 

Implantar ações  intersetoriais  e integradas nas áreas de assistência 

social, direitos humanos, saúde e trabalho;  

 

Construir a  rede de serviços para atendimento aos usuários; sob a 

ótica da REDUÇÃO DE DANOS, pela oferta de moradia e emprego; 

 

Disponibilizar   serviços de Atenção Integral  a Saúde; 

 

Fortalecer a rede social visando a inserção dessa população nas 

políticas públicas; 

 

Estimular a participação e apoio da sociedade. 
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PROGRAMA  “ DE BRAÇOS ABERTOS”  

RESULTADOS:   

  

Respeito à imagem do usuário de drogas;  

 

Redução  do padrão de uso  das substancias de na transmissão de  doenças; 

 

Redução nas  taxas de crimes violentos no território; 

 

A implantação do Espaço Helvetia; 

 

Adesão dos usuários/beneficiários nas ações de acompanhamento pelas    Equipes 

de Consultório na Rua; 

 

Educação permanente para as equipes envolvidas no Programa; 





 

PROGRAMA  “ DE BRAÇOS ABERTOS”  
 

 

DESAFIOS 
 

Mudança de enfoque: questão de  SEGURANÇA  OU DE SAÚDE 

PÚBLICA; 

Novos grupos de usuários; 

 Articulação permanente da Rede de Atenção Psicossocial e Atenção 

Básica; 

estruturação da Rede de Saúde e da Linha de Cuidado para Usuários 

de Álcool, Crack e outras Drogas; 

 

 



 

PROGRAMA  “ DE BRAÇOS ABERTOS”  

 

 CONQUISTAS 

 

Respeito à imagem do usuário de drogas; 

Capacitação das instituições policiais visando qualidade visando 

qualidade no atendimento dos usuários de drogas e o respeito de seus 

direitos em caso de detenção; 

Inserção dessa população em  instancias de construção de políticas 

publicas; 

 gestão compartilhada da clinica 

Resgate da PROMOÇÃO EM SAÜDE; 

Praticas de RD; 
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