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Apresentação
 Este documento apresenta as diretrizes e estratégias propostas pelo 

Programa Municipal de Atenção às Drogas da Prefeitura de São José dos 
Campos-SP. Trata-se de um conjunto de ações intersecretariais, articuladas 
entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, juntamente com órgãos 
estaduais e federais e entidades ligadas a questão da drogadição.
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O problema da drogadição
 
O crack é a parte mais visível e perversa do uso indevido de drogas, en-

tretanto, esse problema está mais perto do que pensamos, dentro de nossas 
casas, sobre nossas mesas, dividindo espaço com nossa comida e ao alcance 
dos nossos filhos.

De acordo com I Levantamento Nacional sobre os Padrões de Consumo 
de Álcool na População Brasileira /2007 (droga de consumo mais difundido 
no país) que foi desenvolvido pela Secretaria Nacional de Atenção às Drogas 
(SENAD) em parceria com a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 
mais da metade, ou seja, 52% da população adulta faz uso regular de bebida 
alcoólica, sendo que 24%, um em cada quatro cidadãos brasileiros adultos, 
faz uso abusivo desta substância psicoativa, e metade destes, 12% já apre-
sentam quadro claro de dependência química da droga, índice que é agrava-
do quando observada a faixa etária entre 18 e 24 anos, que sobe para 15,5% 
(OBID - Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas 2011).

Também é elevado o uso indiscriminado de ansiolíticos e remédios para 
emagrecer, principalmente por mulheres, o aumento do consumo de ma-
conha, droga ilícita mais utilizada, tabaco e tantas outras drogas que tem 
comprometido a qualidade de vida em nossa sociedade.

É ainda importante ressaltar que esse problema não se limita àqueles 
que fazem uso indevido ou são dependentes, vez que o uso indevido de dro-
gas está associado diretamente ao aumento da criminalidade e da violência, 
do número cada vez maior de acidentes de trânsito, no trabalho e domésti-
cos, na perda de rendimento e competitividade, no desemprego, na gravidez 
não planejada, entre outros.

Por essas razões, a Prefeitura de São José dos Campos, desenvolveu o 
Programa VemSer – Programa Municipal de Atenção às drogas, um conjunto 
de ações intersecretariais, articuladas e que interagem entre si, em parceria 
com os poderes legislativo e judiciário e com os governos Federal e Estadual 
e entidades ligadas à questão da drogadição.

O objetivo do VemSer é criar condições necessárias, por meio de um con-
junto de serviços e ações, para que os cidadãos de São José dos Campos 
tenham acesso a um tratamento eficiente e digno em relação aos problemas 
com drogadição, assim como estejam protegidos de seus efeitos sociais in-
desejados.
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As ações estão divididas em quatro eixos de atuação que interagem per-
manentemente entre si:

 Eixos de Atuação
As ações propostas neste programa estão divididas em quatro eixos de 

atuação que interagem permanentemente entre si:

 · Prevenir – Ações que buscam orientar, capacitar e fortalecer fa-
tores de proteção, a fim de evitar o ingresso ao consumo e/ou reduzir danos 
aos que já sofrem as consequências do uso.

 · Cuidar – Ações que oferecem tratamento adequado e especiali-
zado a dependentes químicos e codependentes, assim como suporte social 
a dependentes e familiares.

 · Inserir – Ações que visam constituir, em sintonia com o processo 
de recuperação e tratamento, a construção de novos projetos de vida por 
meio da qualificação profissional e reinserção ao mercado de trabalho.

 · Coibir- Ações que visam coibir a comercialização ilegal de dro-
gas lícitas como álcool e medicamentos controlados, repressão ao tráfico de 
drogas ilícitas, segurança preventiva, ocupação de espaços públicos como 
prevenção ao uso e abuso de drogas;

Abaixo, quadro geral da ações

Prevenir

PREVENIR CUIDAR INSERIR COIBIR

Vem Ser Programa 
de Prevenção Atenção Básica

RECOMEÇO
Programa de Enfrentamento 

ao Crack
Guarda Cidadã

Multiplicadores da Cidadania UBSs, Consultório de Rua Comarca Terapêutica Bases Móvieis GCM

Cursos de Capacitação AMBULATORIAL Rede de Pós Tratamento Escola Segura

Agito Seguro CAPS-AD, Rede Caps, 
SAMA, UAISM Unidades de Acolhimento Fiscalização venda de 

bebidas e fármacos

Campanha de Mídia INTERNAÇÕES Requalificação Profissional Corpo Voluntariado para 
fiscalização

Semana de Atenção às Drogas

UPA Saúde Mental, Leitos 
em Hospital Geral, Hospitais 
Psiquiátricos, Comunidades 

Terapêuticas

Reinserção no Mercado de 
Trabalho Praças da Cidadania

Publicações REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL Justiça Restaurativas Monitoramento por Camêras

Seminários, Foruns CREAS, CRAS Reestruturação de Comunidades 
Terapêuticas Irregulares Iluminação Pública

TRATAMENTO Ã 
CODEPENDÊNCIA
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PREVENIR
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Público alvo
População geral, com especial atenção aos jovens de 12 a 29 anos e seus 

familiares.

Desenvolvimento
Ações de capacitação, orientação e informação  nas redes escolares e 

comunidade em geral.

VemSer 
Programa Municipal de Prevenção 
Conjunto de ações de prevenção ao uso indevido de drogas e de promoção 

da cidadania. Visa orientar, capacitar e dar suporte a toda sociedade, em 
especial, adolescentes de 11 a 18 anos para o desenvolvimento de fatores de 
proteção, reduzindo assim fatores de risco.

Cronograma
De Abril à Novembro
Quem
Secretaria de Promoção da Cidadania, Secretaria de Educação, Fundhas, 

FCCR, Câmara Municipal, Fundo Social de Solidariedade, Entidades, Ongs, 
Diretoria de Ensino e Sindicato das Escolas Particulares. 

AGENTES MULTIPLICADORES   
Programa de educação entre pares que visa atuar diretamente nas co-

munidades e grupos de jovens através da capacitação e acompanhamento 
de lideranças juvenis, no intuito de promover ações de prevenção, protago-
nismo juvenil e princípios de cidadania. Tem como objetivo fortalecer fatores 
de proteção através do estímulo ao desenvolvimento de projetos de vida e da 
participação na vida social.

Cronograma
De Junho à Novembro 2013 / Ano todo de 2014
Quem
Secretaria de Promoção da Cidadania, Secretaria de Educação, Fundhas, 

Ongs, Diretoria de Ensino e Sindicato das Escolas Particulares. 
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CURSOS DE CAPACITAÇÃO 
Os cursos visam capacitar agentes públicos e cidadãos interessados em 

atuar como voluntários na prevenção, rede de cuidados e fiscalização ao co-
mércio ilegal de drogas lícitas no município. 

    Acontecerão em quatro modalidades principais: Agentes de prevenção, 
agentes de fiscalização, coordenadores de grupos de codependência e cui-
dadores.

Cronograma
Em funcionamento
Quem
Secretaria de Promoção da Cidadania, Parceiros. 

AGITO SEGURO 
Desenvolvido pelo Núcleo de Educação para o Trânsito (NET), tem atuado 

na cidade há seis anos. Por meio de brincadeiras e paródias, três atores 
alertam os frequentadores de bares e restaurantes sobre os riscos da mis-
tura: “álcool e direção”.

Cronograma
Segundo semestre de 2013 / Ao longo do ano de 2014
Quem
Secretaria de Transportes. 

CAMPANHAS DE MÍDIA 
Peças de comunicação veiculadas em rádios, TVs, jornais impressos e 

internet. Visam conscientizar a população sobre serviços oferecidos, infor-
mação sobre drogadição, prevenção, entre outros.

Cronograma
À partir do primeiro semestre de 2014
Quem
Assessoria de Comunicação Prefeitura 
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SEMANA DE ATENÇÃO ÀS DROGAS 
Semana que compreende o dia 26/junho, “Dia Internacional de Combate 

às Drogas”. Acontecerão uma série de ações de sensibilização sobre o tema, 
como palestras, seminários, peças teatrais, cine fóruns etc, incluindo o “Dia 
do Combate”, que mobiliza toda a sociedade no desenvolvimento de ações 
de prevenção.

Cronograma
Junho de 2013/Junho 2014
Quem
Secretaria de Promoção da Cidadania 

DIA DO COMBATE 
Projeto “Combatendo em 30 minutos”
   O Projeto convida toda a sociedade joseense, nos seus mais diversos 

segmentos, a realizar ações de prevenção, por 30 minutos, no dia 26 de Ju-
nho, “Dia Internacional de Combate às Drogas”. O Projeto acontece à seme-
lhança do “Challenge Day”.

Cronograma
    Dia 26 de Junho/2013/2014/2015/2016
Quem
     Secretaria de Promoção da Cidadania 

PUBLICAÇÕES 
Como suporte às ações de prevenção, periodicamente serão publicados 

cartilhas, guias, panfletos, pesquisas e outros materiais de apoio e divulga-
ção.

Cronograma
Segundo semestre 2013
Quem
Secretaria de Promoção da Cidadania, Secretaria de Educação, Assesso-

ria de Comunicação Prefeitura.
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SEMINÁRIOS, FÓRUNS, CONFERÊNCIAS 
  
Ao longo do ano, acontecerão seminários e conferências no intuito de 

capacitar profissionais e interessados na ampliação de conhecimentos e téc-
nicas na área de dependência química. Também será criado, a partir do se-
gundo semestre, um Fórum Permanente, com reuniões bimestrais e aberto 
à participação de qualquer cidadão interessado em discutir políticas públi-
cas de atenção às drogas.

Cronograma
À partir do segundo semestre 2013
Quem
Secretaria de Promoção da Cidadania 
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CUIDAR
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Público alvo
Qualquer pessoa que necessite de assistência e tratamento a dependên-

cia química ou uso abusivo de drogas.
Desenvolvimento 
Acolhimento, assistência, tratamento e encaminhamentos aos serviços 

especializados. 

Atenção Básica 
UBS
As 40 unidades básicas de saúde distribuídas por todas as regiões do mu-

nicípio receberão capacitação para o atendimento primário à dependência 
química, além de ampliação dos grupos de terapia comunitária e abordagem 
mínima ao fumante. 

Cronograma
Segundo semestre de 2013
Quem
Secretaria de Saúde

Consultório na Rua
    Ampliação da equipe, formada por médicos, psiquiatras, enfermeiros, 

assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, para prestar atendimento aos 
dependentes químicos diretamente nas ruas, com o suporte de um ambu-
latório móvel. 

Cronograma
 Recomposição da equipe a partir do segundo semestre de 2013
Nova equipe para região Sul a partir do primeiro semestre 2014
Quem
Secretaria de Saúde
Tratamento Ambulatorial 

CAPS-AD
    Unidade de saúde especializada no tratamento ambulatorial à depen-

dência química. 
Cronograma
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1. Transformação da atual unidade em CAPS-III (atendimento 24h) – Pri-
meiro Semestre 2013

2.Criação de uma nova unidade 24h na região Sul  - Primeiro semestre 
2014

Quem
Secretaria de Saúde

SAMA – Serviço Ambulatorial Especializado no Trata-
mento à Dependência Química a Mulheres e Adolescentes

    Unidade de saúde especializada no tratamento ambulatorial à depen-
dência química a mulheres e adolescentes. 

Cronograma
Primeiro Semestre 2013
Quem
Secretaria de Saúde

Rede de CAPS e UAISM 
   Serviços da Rede de Atenção Psicossocial para tratamento de transtor-

no mental e comorbidades decorrente do uso de álcool, crack e drogas. 
Cronograma
Recomposição das Equipes, com contratação de novos profissionais
Primeiro Semestre 2013
Quem
Secretaria de Saúde

Internações 

UPA Saúde Mental
    Unidade de Pronto Atendimento à Saúde Mental, com funcionamento 

24 horas. Realiza atendimentos emergenciais, facilitando o encaminhamen-
to correto e ágil dos pacientes que encontram-se em crise. (rua Pituba, nº 
100 - Jardim Satélite)

Cronograma
Recomposição do quadro de funcionários com contratação de novos pro-

fissionais. 



| 14 |

Primeiro Semestre 2013
Funcionamento 24h o ano todo
Quem
Secretaria de Saúde

Enfermarias Especializadas
    Criação de 10 leitos, em hospitais gerais, que visam promover a desin-

toxicação e internação breve de dependentes químicos em avançado estado 
de comprometimento da saúde, até que sejam providenciadas outras formas 
de tratamento, como internação e hospital dia. 

Cronograma
Primeiro Semestre de 2014
Quem
Secretaria de Saúde

Comunidades Terapêuticas
    Ampliação do número de vagas de internação, em convênio com co-

munidades terapêuticas, em especial para a contratação de 50 vagas para 
mulheres adultas e adolescentes. 

Cronograma
    Primeiro Semestre 2013
Quem
    Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social.

Hospitais Psiquiátricos
    Convênio com hospitais psiquiátricos para a internação de dependentes 

químicos que possuam comorbidades psiquiátricas. 
Cronograma
    O ano todo
Quem
    Secretaria de Saúde
Rede de Assistência Social 
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CREAS
    O Centro de Referência Especializado de Assistência Social é uma uni-

dade pública estatal, polo de referência, coordenador e articulador da pro-
teção social especial de média complexidade. A cidade possui 3 unidades 
responsáveis pela oferta de orientação e apoio especializado e continuado a 
indivíduos e famílias com direitos violados. 

Cronograma
    Reestruturação da Rede – Á partir do primeiro semestre de 2013
Quem
    Secretaria de Desenvolvimento Social

CRAS
     O Centro de Referência da Assistência Social é público e atende famí-

lias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. Tem por objetivo for-
talecer os vínculos familiares e comunitários. Busca promover a autonomia 
e o fortalecimento do grupo.

Atualmente, são quatro unidades localizadas nos bairros Vila Industrial, 
D. Pedro I, Parque Santa Rita e distrito de Eugênio de Melo. 

Cronograma
     Reestruturação da Rede – à partir do primeiro semestre de 2013
Quem
    Secretaria de Desenvolvimento Social

Tratamento à Codependência 
Tratamento voltado aos familiares de dependentes químicos 
Meta
    Criação de oito núcleos, distribuídos por todas as regiões da cidade 
Cronograma
     Do segundo semestre de 2013 ao segundo semestre de 2015 
Quem
    Secretaria de Promoção da Cidadania, Amor Exigente
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INSERIR
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Público alvo
Pessoas que tiveram alta do processo de tratamento, com pendências 

judiciais de baixa gravidade ligada à dependência química e, que precisam 
readaptar-se ao convívio social. 

Desenvolvimento
O usuário em recuperação será encaminhado a diversos serviços, para 

seja integrado a programas de reinserção social e possibilidade de geração 
de renda e sustentabilidade. 

RECOMEÇO 
Programa que visa oferecer tratamento, internação e reinserção social 

por meio da qualificação profissional e do trabalho a dependentes de crack 
em situação de vulnerabilidade, com especial atenção aos frequentadores 
de cracolândias.

Cronograma
    Segundo semestre de 2013 
Quem
    Secretaria de Saúde, Secretaria de Defesa do Cidadão, Secretaria de 

Relações do Trabalho, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de 
Promoção da Cidadania , Poder Judiciário 

Comarca Terapêutica 
Ação Conjunta entre a Prefeitura, sistema de justiça, polícias civil e mili-

tar e entidades com atuação em dependência química, no intuito de oferecer 
tratamento como pena alternativa a delitos de menor gravidade, assim como 
reinserção social.

Cronograma
    Segundo semestre de 2013 
Quem
    Secretaria de Saúde, Secretaria de Defesa do Cidadão, Secretaria de 

Relações do Trabalho, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de 
Promoção da Cidadania , Poder Judiciário, Ministério Público,  Secretaria de 
Segurança Pública 



| 19 |

Rede de Pós-Tratamento 
Ação articulada entre serviços públicos de pós-tratamento como CAPS-

AD, SAMA e terapia comunitária, juntamente com parcerias com entidades 
que lidam com tratamento a dependência química no sistema de mútua aju-
da, no intuito de prevenir recaídas.

Cronograma
    Segundo semestre de 2013 
Quem
    Secretaria de Saúde, Secretaria de Promoção da Cidadania , Grupos de 

Mútua-Ajuda. 

Unidade de Acolhimento
Unidade de moradia provisória para dependentes químicos em processo 

de recuperação, egressos de internações, para possibilitar sua reinserção 
social por meio da qualificação e do trabalho.

Cronograma
    Segundo semestre de 2013 
Quem
    Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social. 

Requalificação Profissional 
Projeto que visa qualificar, profissionalmente, dependentes químicos em 

processo de recuperação, facilitando seu processo de reinserção social, por 
meio do trabalho.

Cronograma
    Segundo semestre de 2013 
Quem
    Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Relações do Tra-

balho.

Reinserção no Mercado de Trabalho 
Projeto que busca, junto ao mercado de trabalho e do por meio do PAT 

(Posto de Atendimento ao Trabalhador), parceria com empresas da região e 
do programa Bolsa-auxílio, oportunidades de recolocação profissional aos 
dependentes químicos em fase de recuperação.
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Cronograma
    Segundo semestre de 2013 
Quem
    Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Relações do Trabalho 

Justiça Restaurativa
Proposta de aplicação da justiça, que busca ao atendimento das neces-

sidades da vítima, ao mesmo tempo em que o agressor é convocado a par-
ticipar do processo de reparação do dano. Visa um processo produtivo e de 
reintegração à sociedade, em lugar da simples pena punitiva. Tem como ob-
jetivo desenvolver círculos restaurativos em todas as unidades escolares da 
rede pública do município.

Cronograma
    Primeiro semestre de 2014 
Quem
    Secretaria de Educação, Secretaria de Promoção da Cidadania 

Reestruturação e organização de Comunidades 
Terapêuticas
Cadastramento de todas as comunidades terapêuticas que atuam legal, 

irregular e clandestinamente no município, no intuito de buscar parcerias 
para regularização e estruturação jurídica, física e clínica, para oferecer ser-
viços de qualidade a dependentes químicos.

Cronograma
    Segundo semestre de 2014 
Quem
    Secretaria de Promoção da Cidadania
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COIBIR
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Público alvo
Sociedade joseense e comunidades
Desenvolvimento
 Ações que visam coibir a comercialização ilegal de drogas lícitas 

como álcool e medicamentos controlados, repressão ao tráfico de drogas ilí-
citas, segurança preventiva, ocupação de espaços públicos como prevenção 
ao uso e abuso de drogas;

GUARDA CIDADÃ 
Os operadores de segurança pública buscarão estabelecer laços de con-

fiança com a comunidade, além de estimular a mobilização social em torno 
da resolução dos problemas de criminalidade e violência que afligem a lo-
calidade. A GCM permanecerá nas cenas de uso, em espaços públicos, por 
meio de bases móveis, interagindo com a comunidade e ajudando a manter 
os espaços urbanos seguros. 

Cronograma
Primeiro semestre de 2014
Quem
Secretaria de Defesa do Cidadão

BASES MÓVEIS GCM 
Ampliação do número de bases móveis que darão suporte às ações da 

polícia.
Cronograma
Primeiro semestre de 2014
Quem
Secretaria de Defesa do Cidadão
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ESCOLA SEGURA 
Ampliação do Programa da GCM que visa garantir a segurança nas esco-

las e seus  entornos por meio de rondas e policiamento de proximidade.
Cronograma
Já em atividade
Quem
Secretaria de Defesa do Cidadão

FISCALIZAÇÃO DA VENDA DE BEBIDAS E FÁRMACOS 
Intensificar a fiscalização sobre a venda ilegal de bebidas alcoólicas para 

menores de 18 anos e/ou medicamentos controlados por farmácias e dro-
garias.

Cronograma
  Já em atividade
Quem
Secretaria de Defesa do Cidadão, Secretaria de Promoção da Cidadania

CORPO DE VOLUNTÁRIOS PARA AUXILIAR NA 
FISCALIZAÇÃO
Capacitação de corpo de voluntários para atuar em parceria com o depar-

tamento de fiscalização da Prefeitura, em estabelecimentos que comerciali-
zam drogas lícitas, como bebidas alcoólicas e medicamentos controlados.

Cronograma
Primeiro semestre de 2014
Quem
Secretaria de Defesa do Cidadão, Secretaria de Promoção da Cidadania

MONITORAMENTO POR CÂMERAS
Ampliação do número de câmeras de monitoramento e interligação de 

todas as câmeras atuais ao sistema online.
Cronograma
À partir do primeiro  semestre de 2014
Quem
Secretaria de Defesa do Cidadão
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ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Ampliação da iluminação pública, em especial nos territórios mapeados 

pela prática de delitos, violência, consumo e tráfico de drogas, com objetivo 
de coibir essas ações.

Cronograma
À partir do primeiro  semestre de 2014
Quem
Secretaria de Defesa do Cidadão, Consegs, Bandeirantes Energia 
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