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1. O Projeto 

Características, objetivos, componentes 

O Projeto de Prevenção às DST/HIV/Aids e ao Uso Indevido de Drogas é um componente do 
Programa Nacional de Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids, coordenado pela 
Coordenação Nacional de DST e Aids, da Secretaria de Políticas de Saúde do Ministério da Saúde (CN-
DST-AIDS-MS), que contou, no período de execução aqui relatado, com o apoio do Banco Mundial, por 
intermédio de acordo de empréstimo. 

Foi financiado com recursos provenientes da CN-DST-AIDS-MS e do Programa das Nações Unidas 
para o Controle Internacional de Drogas (UNDCP), perfazendo um total de US$ 9,388,961.01. 

O PROJETO foi assinado pelos representantes do Governo Brasileiro e do UNDCP em agosto de 
1994, iniciou suas atividades em novembro desse mesmo ano, sendo executado até fevereiro de 1999, com a 
duração de 52 meses. 

O PROJETO tinha dois objetivos: 

Prevenir o uso indevido de drogas e a transmissão do HIV na população em geral, com ênfase para 
os grupos populacionais com comportamentos de alto risco. 

Reduzir ou estabilizar a transmissão do HIV/aids e de outras doenças de transmissão sexual entre 
usuários de drogas injetáveis diretamente cobertos por atividades do projeto, com intervenções de 
tratamento, reabilitação e reinserção. 

Para a consecução desses objetivos, desenvolveram-se seis linhas de ação: 

promoção da saúde e prevenção das DST/aids e do uso indevido de drogas no ambiente escolar 
(prevenção primária) [projetos escola]; 

apoio técnico e financeiro a organizações comunitárias para a execução de projetos de prevenção, 
assistência e pesquisa - projetos comunitários; 

redução de danos à saúde pelo uso indevido de drogas (prevenção terciária) - projetos de redução 
de danos; 

capacitação de pessoal estratégico para o desenvolvimento de ações de interesse do PROJETO – 
centros de treinamento e de referência; e  

estudos de avaliação e pesquisa. 
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As ações do PROJETO foram executadas em 15 das 27 unidades federadas, concentrando-se nas 
regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, onde o impacto da epidemia de aids e do uso de drogas é maior (ver 
Figura 1).

Figura 1 – Distribuição geográfica dos subprojetos apoiados pelo PROJETO. 

1999
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Linhas de ação do Projeto Aids & Drogas,

com seus respectivos projetos e resultados 

1. Promoção da saúde e prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, com ênfase na aids, e 
do uso indevido de drogas no ambiente escolar (projetos em escolas), implantado em 10 
sistemas públicos de ensino e atingindo 1.347 escolas. 

2. Capacitação de pessoal estratégico para o desenvolvimento das ações com implantação e 
operação de 2 centros de treinamento regionais e 3 centros de referência. 

3. Redução de danos à saúde pelo uso indevido de drogas, com 12 projetos implantados e 8 
centros de tratamento apoiados. 

4. Apoio técnico e financeiro a organizações comunitárias, atuando nas áreas de prevenção, 
assistência e capacitação de pessoal, com 18 projetos apoiados (projetos comunitários). 

5. Estudos de avaliação e pesquisa, com o objetivo de levantar a situação de base, antes das 
intervenções, produzir subsídios para as ações de prevenção e tratamento e avaliar as ações do 
PROJETO, com 12 projetos apoiados.

A cooperação com o UNDCP

O Programa das Nações Unidas para o Controle Internacional de Drogas (UNDCP) foi criado pela 
Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, em 1990, com a missão de promover ações 
internacionais conjuntas para o controle à produção, o tráfico e o consumo de drogas ilícitas. 

No Brasil, o UNDCP está empenhado em cooperar para que o Governo atinja suas metas de controle 
de drogas, sendo sua estratégia fundamental apoiar os esforços nacionais de controle, atuar como 
coordenador nas assistências bilateral e multilateral e apoiar a implementação e disseminação de atividades 
inovadoras na área de drogas. 

Para que os projetos oriundos da cooperação entre o UNDCP, o governo, os serviços e organizações 
comunitárias tenham auto-sustentação, o Programa desenvolveu um novo conceito de parceria, denominada 
de ‘custo compartilhado’, segundo o qual a contraparte nacional entra com, no mínimo, 80% do custo total 
do projeto e o UNDCP, com o restante, além de colocar à disposição da parceria sua experiência na área e a 
assistência técnica necessária. 

O Projeto AD/BRA 94/851 foi criado dentro desses princípios e constituiu-se em uma das mais bem 
sucedidas experiências de cooperação em que o Governo Brasileiro e o UNDCP se envolveram nos últimos 
anos.
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Teve sua formulação iniciada em 1993, quando três consultores externos foram contratados pela CN-
DST/AIDS-MS para buscar e visitar projetos e instituições atuando no País em atividades de prevenção, 
pesquisa, treinamento de pessoal e tratamento do uso indevido de drogas. 

Essas visitas permitiram identificar alguns projetos e instituições, universitárias, governamentais e 
não-governamentais, com potencialidade para implementar ações voltadas à prevenção do uso de drogas, 
com ênfase para a prevenção de transmissão do HIV pelo uso de drogas injetáveis. 

Foram esses subsídios que, somados às propostas do quadro técnico da CN-DST/AIDS-MS, 
permitiram formular o documento do PROJETO que consubstanciou a cooperação entre o Ministério da 
Saúde e o UNDCP.

O projeto de cooperação foi assinado em agosto de 1994, tendo a Unidade de Apoio a Projetos da 
Agência Brasileira de Cooperação como agência implementadora. 

O referido projeto sofreu duas revisões importantes. A primeira (revisão B), assinada em dezembro de 
1994, teve por objetivos atualizar algumas metas e ajustar o cronograma, adiando o início de algumas 
atividades para 1995 e estendendo a duração do PROJETO para dezembro de 1997. A segunda revisão 
substantiva (revisão D) foi feita no final de 1995 e promoveu alterações no conteúdo do projeto, 
redimensionou metas e reajustou o cronograma. Em virtude das revisões orçamentárias periódicas de rotina, 
a duração do PROJETO foi estendida até fevereiro de 1999. 

Ao final de sua execução, o Projeto AD/BRA 94/851 tinha alcançado 100% de sua meta financeira e 
ultrapassando suas metas físicas, atingindo 125% dessas metas: de uma programação inicial de 52 
subprojetos a serem apoiados, foram executados 65. 

Não apenas foi o primeiro e maior projeto na área de drogas e aids em que a UNDCP atuou, como 
permitiu desenvolver e implementar com sucesso um modelo de cooperação técnica e de gestão, adotado, 
hoje, como padrão dentro do Programa, transformando-se em uma referência internacional para projetos 
dessa natureza. 

Dentre os resultados positivos do PROJETO, tanto para a coordenação nacional como para o UNDCP,
têm de ser ressaltados pelo menos dois aspectos. Em primeiro lugar, a ampliação do nível de percepção e 
compreensão do problema no âmbito do UNDCP e do Governo Brasileiro – uma vez que foi o PROJETO 
que introduziu o conceito de redução de danos no universo conceitual e nas agendas do UNDCP e do 
Governo – e o correspondente crescimento do grau de envolvimento dos gerentes com os objetivos do 
PROJETO. Em segundo lugar, a melhoria significativa, ocorrida durante a execução do projeto, dos 
procedimentos de gerência financeira, resultando em sua agilização. 

O Projeto AD/BRA/94/851 permitiu tal visibilidade ao UNDCP, no âmbito da Organização das 
Nações Unidas, em relação ao tema aids e drogas, que o Programa passará, a partir do segundo trimestre de 
1999, a ser membro do Programa Conjunto das Nações Unidas em Aids. (UNAIDS).

Executores

A execução do Projeto Aids & Drogas fez-se por meio de um conjunto de parcerias com organizações 
governamentais, da sociedade civil e serviços universitários, uma vez que se caracterizou, principalmente, 
por oferecer apoio técnico e financeiro a intervenções diversas realizadas por instituições de diferentes perfis 
(ver Tabela 1 e Figura 2).

Num primeiro momento, o PROJETO apoiou-se em experiências já em desenvolvimento no País, 
reforçando aquelas identificadas como mais viáveis e adequadas à realidade epidemiológica, 
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social e político-institucional das áreas identificadas como de maior risco. Novas alternativas de intervenção 
foram estimuladas e viabilizadas. 

Dessa forma, na maioria das situações prevaleceu a seleção de experiências e instituições com 
renomado conhecimento e tradição de trabalho na área. Em outras, no entanto, o PROJETO defrontou-se 
com opções únicas em determinadas comunidades; e investiu em aprimorá-las, como no caso de algumas 
instituições de tratamento. Em áreas onde não havia tradição consolidada de trabalho, o PROJETO buscou 
definir e implantar novas diretrizes, como foi o caso da linha de projetos de redução de danos. 

Tabela 1 – Número de subprojetos segundo a área, a linha e a natureza dos 
executores

ÁREA LINHA OG UNV ONG TOTAL
Prevenção primária Escolas 10 - - 10 

Comunitários 4 1 11 16 
 Subtotal 14 1 11 26 

Redução de danos R. de danos 8 3 1 12 
C. tratamento 5 1 2 8 

Tratamento Comunitários - - 2 2 
 Subtotal 5 1 4 10 

Capacitação de pessoal C. treinamento - 1 1 2 
C. referência* - 3 - 3 

Subtotal - 4 1 5 
Estudos de pesquisa e 

avaliação
Pesquisa
Avaliação

1
1

2
2

4
-

7
3

Comunitários - - 2 2 
 Subtotal 2 4 6 12 

TOTAL  29 13 23 65 

* Ainda que a atividade de treinamento tenha sido a mais importante, os projetos de centros de referência também incluíram 
componentes de prevenção, tratamento e pesquisa. 
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Figura 2 – Subprojetos segundo a natureza da instituição executora 

As interfaces institucionais 

A política do governo brasileiro para o tratamento das questões relacionadas ás drogas – lícita e ilícitas 
–, incluindo o uso indevido, está afeta a três ministérios – Justiça, Saúde e Educação – e a uma secretaria 
ligada à Casa Militar da Presidência da República – a Secretaria Nacional Antidrogas. 

O Ministério da Justiça ocupa-se das questões relacionadas ao combate ao tráfico e ao consumo de 
drogas ilícitas e da regulamentação de assuntos pertinentes à área, atuando através da Política Federal. 

O Ministério da Saúde é responsável pela elaboração das políticas de prevenção e tratamento do uso 
indevido de drogas lícitas e ilícitas, que se implementam através de serviços do Sistema Único de Saúde-
SUS e de uma extensa rede de instituições privadas, de caráter filantrópico e lucrativo. Essa rede atua 
sobretudo no campo do tratamento da dependência. 

O Ministério da Educação atua na prevenção primária do uso, através da proposição de políticas e 
estratégias de educação para a saúde presentes nos currículos escolares e implementadas pelos sistemas 
formal e informal de ensino. 

A Secretaria Nacional Antidrogas – criada recentemente – tem por função a formulação e a 
coordenação de uma Política Nacional Antidrogas, em seus componentes de repressão ao tráfico, prevenção 
do uso e tratamento de dependência. Ela substituiu o Conselho Federal de Entorpecentes que, até 1998, 
funcionava junto ao Ministério da Justiça, com essas atribuições. 
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No âmbito do Ministério da Saúde, compete à Coordenação de Saúde Mental a Definição e a 
implementação de políticas de prevenção e assistência ao uso indevido de drogas. Essas últimas voltadas 
para a reestruturação dos modelos de atenção à dependência química, com ênfase no desenvolvimento de 
serviços de assistência extra-hospitalar. 

Na CN-DST/AIDS, o PROJETO trabalha com a perspectiva de institucionalizar e encontrar formas de 
manutenção e expansão das ações voltadas para a redução do risco de transmissão do HIV e outros 
patógenos de transmissão sexual e sangüínea entre usuários de drogas – na qualidade de grupo  estratégico 
tanto para a expansão como para controle da epidemia de aids. 

Essas ações, tanto as voltadas para a prevenção como para a assistência, constituíram demandas e 
experiências novas para a maioria das instituições atuantes nessa área, cuja experiência limitava-se, em geral, 
ao tratamento do alcoolismo e de usuários de drogas ilícitas não-portadores do HIV. 

Neste sentido, o PROJETO articulou uma ampla rede de instituições públicas e privadas para a 
execução de suas ações. Entre as instituições públicas tomam destaque as coordenações dos programas de 
controle das DST e da aids, mantidos no âmbito do SUS pelas secretarias estaduais e municipais de saúde, os 
sistemas públicos de ensino e serviços universitários. Entre as instituições privadas, o PROJETO apóia-se em 
parcerias com uma ampla gama de organizações da sociedade civil e não-governamentais. 

Essa estratégia tem permitido viabilizar ações destinadas a diferentes públicos-alvo. 

Financiamento / custos 

O PROJETO teve um custo total de US$ 9.388,961.01 dólares, compartilhado entre o Governo 
Brasileiro (Ministério da Saúde) e o UNDCP (ver Figura 3). Seus principais executores foram o Ministério 
da Saúde (CN-DST/AIDS-MS) e organizações governamentais (ver Figura 4).

A evolução dos gastos totais e segundo a área de atuação do PROJETO estão nas Figuras 5 e 6, a 
seguir.
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Figura 3 – Custos compartilhados do PROJETO (em US$ 1 milhão) 

Figura 4 – Custos do PROJETO segundo executores (em US$ 1 milhão) 
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Figura 5 – Evolução do total de gastos do PROJETO durante os cinco anos 
da sua execução (em US$ 1 milhão) 

Figura 6 – Evolução dos gastos do PROJETO durante os 
cinco anos da sua execução, segundo a área de atuação (em US$ 1 milhão) 
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Cronologia de implementação 

1993 – Três consultores externos elaboram o PROJETO após terem percorrido o País para definir a 
abrangência do mesmo. Foram definidas como prioritárias para implementação de ações dez 
unidades federadas: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Bahia e Ceará, com base em critérios 
epidemiológicos e de capacidade instalada. 

1994 – Em agosto, foi assinado o acordo entre a CN-DST/AIDS-MS e o UNDCP e iniciados os 
contatos com as secretarias estaduais de saúde e educação candidatas à execução dos projetos-
escola.

Em novembro, foram elaborados os projetos de centros de referência (Proad/UNIFESP, 
Nepad/UERJ E cetad/UFBA) e de centros de treinamento (Prodequi/UNB e Cruz 
Vermelha/RS). 

Em dezembro, foram firmados os convênios para entrada em execução dos três projetos de 
centros de referência. 

1995 – Até maio, foram realizadas novas visitas às dez unidades federadas prioritárias para 
renegociação de acordos, em função de alterações ocorridas nas administrações estaduais 
como resultado de eleição. Nesse mesmo mês, foram assinados convênios com os dois centros 
de treinamento e o primeiro projeto de redução de danos com a Secretaria Municipal de Saúde 
de São Vicente, SP. 

De maio a dezembro, foram elaborados cinco projetos comunitários e assinados os respectivos 
convênios, nos estados do Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 

Em agosto, foi firmado o primeiro convênio na área de tratamento com uma organização não-
governamental, a Pró-Vida, de Itajaí, SC. 

De dezembro de 1995 a fevereiro de 1996, foram convênios para a execução de seis projetos 
em escolas nos estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, e 
Ceará, e cinco convênios para projetos de redução de danos, nos estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Bahia. 

1996 – Em maio, foram firmados três convênios para projetos em escolas nos estados de Rio de 
Janeiro e São Paulo e no Distrito Federal. 

1997 – Foram firmados 26 convênios: 12 projetos comunitários, 6 projetos de redução de danos, 7 
projetos de tratamento, 1 projeto-escola. 

Foi iniciada a linha de projetos de pesquisa e avaliação, sendo realizados dois estudos de 
avaliação (Avaliação Intermediária do Projeto AD/BRA 94-851 e Avaliação do Grau de 
Implementação dos Projetos de Redução de Danos) e um estudo sobre a Situação de Base de 
Uso e de Usuários de Drogas Injetáveis dos Projetos de Redução de Danos. 

1998 – Foram firmados nove convênios (um projeto comunitário de prevenção; um projeto de 
tratamento; cinco projetos de pesquisa – presídios, perfil do usuário de drogas e inventário de 
comportamentos de risco; e dois projetos de avaliação – da atuação dos centros de 
treinamento e referência, e do processo de implementação dos projetos em escolas). 
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2. O uso de drogas e a aids no Brasil 

Na definição da Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde, somos “uma sociedade afetada 
de forma dramática pelo uso indevido de drogas” 1

Com vistas a estimar montantes dos custos relativos ao uso e abuso de drogas em termos de saúde 
pública, têm sido considerados os gastos com assistência médica às complicações e doenças associadas ao 
uso de drogas. Do ponto de vista econômico, estimam-se as perdas de produtividade decorrentes do uso de 
drogas por trabalhadores e de mortes prematuras. Assim, segundo o Ministério da Saúde, o custo imposto 
pelo uso de drogas psicoativas corresponde, em seu conjunto, a 7,9% do nosso Produto Interno Bruto (PIB), 
ou seja, cerca de vinte e oito bilhões de dólares ao ano. Apenas o tratamento de doenças tabaco-associadas 
gera gastos que correspondem a 2,2% do PIB, enquanto o tratamento de casos de abuso de outras drogas 
(com exceção do álcool) gasta 0,3% do PIB.2

No período de 1995 a 1997, o País gastou, só com internações decorrentes do uso abusivo e da 
dependência de álcool e outras drogas, cerca de cem milhões de reais ao ano. Nesse período, o alcoolismo 
ocupou o quarto lugar no grupo de doenças que mais incapacitam.; a cirrose alcoólica do fígado foi a sétima 
causa de óbito na população com mais de quinze anos,  e cerca de 25% dos casos novos de aids, notificados 
ao final do período considerado, estavam relacionados ao uso de drogas injetáveis. Os transtornos mentais 
associados ao uso e abuso de substâncias psicoativas foram o primeiro motivo de internação psiquiátrica e 
estiveram entre as cinco primeiras causas de internação hospitalar, no País.3

De 1993 a 1997, o número de internações pagas pelo SUS apenas para tratamento da condição 
classificada como “dependência de droga” (CID 304) duplicou, enquanto os gastos totais com essas 
internações passaou de cerca de novecentos mil dólares ao ano para quase três milhões. A assistência a 
doenças tabaco-associadas custa ao SUS outros oitenta milhões ao ano. 

Estudo realizado em 1993, pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, concluiu que de 
10% a 15% da força de trabalho empregada naquele estado tem problemas de dependência de drogas e/ou 
álcool. As decorrências desse fato são que o grupo afetado solicitou três vezes mais licenças medicas, esteve 
envolvido em 15% a 30% (segundo o setor industrial) dos acidentes de trabalho ocorridos no período 
estudados, foi responsável por 50% do absenteísmo e utilizou um número oito vezes maior de diárias 
hospitalares, comparativamente aos demais trabalhadores. As famílias dos trabalhadores com problemas de 
dependência química utilizaram três vezes mais serviços de assistência médica e social, em relação à média 
geral.

_____________________
1 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Gestão de Políticas de Saúde. 
Coordenação de Saúde Mental. Elaboração de proposta para normalização e credenciamento de serviços de atenção a transtornos 
por uso e abuso de substância psicoativas. Brasília, 1998. 
2 MINISTÉRIO DA SAÚDE/SPS/DGPS/Coordenação de Saúde Mental. Elaboração da proposta ... (1998) op. Cit.
3 MINISTÉRIO DA SAÚDE/SPS/DGPS/Coordenação de Saúde Mental. Elaboração da proposta ... (1998) op.cit.
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O alcoolismo parece ser a principal dependência química responsável por esse quadro – pelo menos é 
o que mostram os estudos nacionais que a pesquisaram separadamente das demais. Assim, um programa de 
prevenção ao alcoolismo implantado na Petrobrás reduziu, após dezoito meses, em 47% o número de dias de 
licença médica e em 45% o de faltas ao trabalho.4

O uso de álcool é também  responsável pela maioria dos acidentes de trânsito em nosso meio: segundo 
estudo multicêntrico realizado em 1997 pela Associação Brasileira de Departamentos Estaduais de Trânsito 
(ABDETRAN), em quatro cidades brasileiras5 , 61% das pessoas envolvidas em acidentes de trânsito 
apresentavam alcoolemia positiva, sendo que essa proporção aumentava para 71,1% e 63,6% quando se 
tratava de acidentes por choque e capotamento, respectivamente. Das pessoas que sofreram atropelamento, 
56,2% apresentavam algum nível de álcool no sangue.  

A proporção detectada de outras drogas foi pequena. A maconha foi encontrada em 10% dos 
envolvidos com acidentes de trânsito em Recife, mas em bem menos da metade dessa proporção nas demais 
cidades; a cocaína foi detectada em menos 4% e outras substâncias psicoativas em proporções ainda 
menores: benzodiazepínicos (3,4%), barbitúricos (1,5%), anfetamínicos (0,6%) e opióides (0,3%). 

O uso de bebidas alcoólicas é, também, um fator de risco para a infecção pelo HIV que, ainda sob 
suspeita mas não considerado, tem sido demonstrado por pesquisas recentes: sob o efeito do álcool, os 
cuidados de prevenção são deixados de lado ou em segundo plano. Um estudo sobre uso de drogas e 
comportamento de risco, realizado sob os auspícios do PROJETO, em Caruaru, PE, encontrou que 24,1% 
das pessoas entrevistadas admitiram ser menos cuidadosas sob efeito do álcool do que em seu estado 
normal.6

Um aspecto preocupante do problema é o uso de drogas por crianças e adolescentes. Todos os estudos 
mostram que existem padrões de consumo diferentes entre criança/adolescentes e adultos7. Está claramente 
estabelecido que a dependência  de tabaco, por exemplo, se estabelece na adolescência, uma vez que 82% 
dos adultos tabaquistas iniciaram-se no uso dessa droga antes dos 18 anos.8 Também foi comprovado que 
aqueles que começam a beber antes dos 15 anos de idade têm um risco quatro vezes maior de se tornarem 
alcoólatras, comparados àqueles que começam a beber depois dos 21.9

Os Estados Unidos10 e a Europa11 vêm apresentando, nos últimos dez anos, um grande crescimento do 
número de adolescentes expostos a drogas, do uso de drogas por crianças e adolescentes e de urgência 
médicas e óbitos relacionados ao uso de drogas. Têm sido registradas 

_________________________
4 CAMPANHA, A .M. Alcoolismo e empresa. In: RAMOS, S.P. Alcoolismo hoje. Artes Médicas, Porto Alegre, 1997. 
5 MELCOP, A . G., OLIVEIRA, E.M. (coord.) Impacto do uso de álcool e outras drogas em vitimas de acidentes de trânsito.
ABDETRAN, Brasília, 1997. Ver também: OLIVEIRA, E.M., MELCOP, A G. Álcool e trânsito. Instituto FAID. Recife, 1997. 
6 MELCOP, A . G. (coord.) O uso de drogas e comportamentos de risco, um estudo sobre prevenção do HIV/aids entre usuários de 
drogas em comunidades de baixa renda no Município de Caruaru. Instituto Recife de Atenção Integral às Dependências (Raid), 
1998, Recife. (Estudo financiado com recurso do Projeto AD/BRA 94/851) 
7 “Freedom triggers changes in habits”. In: USA Today. v 126, n. 2.635, p.11, Abr. 1998. Ver também: Journal of the American 
Academy of Child and Adolescent Psychiatry, março de 1998. 
8 KESSLER, D. A. et al. “The Food and Drug Administration’s role on tabacco: blending science and Iaw”, In: Pediatries, v.99, n. 6, 
p.884, Jun. 1997. 
9 Science News, v. 153, n. 4, p.52, Jan 1998. 
10 “Reasons for hope apparent in latest youth drug use survey. Alcoholism & Drug Abuse Week”, v. 10, n. 1, p.6 Jan. 1998 
11 ROBERTS, I. Et al. “Analysis of trends in deaths from accidental drug poisoning in teenagers”, 1985-95. In: British Medical
Journal, v. 315, n. 7.103, p. 289. Ago. 1997.
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também variações temporais no padrão de uso. Atualmente, nota-se pequena redução no uso de tabaco, 
grande aumento do uso de álcool e de maconha, substituição da cocaína e dos anfetamínicos pela heroína, e 
substituição da via injetável pelo fumar ou cheirar. 

No nosso meio, o consumo de substâncias psicoativas por crianças e adolescentes vem sendo 
monitorado, desde 1987, pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (Cebrid), de São 
Paulo, com a realização de levantamentos sistemáticos  do uso indevido de drogas por estudantes de primeiro 
e segundo graus e crianças e adolescentes em situação de rua. Essas pesquisas confirmam a tendência 
mundial que aponta em direção à iniciação cada vez mais precoce e de forma mais pesada no uso abusivo de 
drogas.12

O último levantamento, realizado em 199713, mostrou, entre outras coisas, que, em nosso País: 

– a iniciação no uso de drogas se dá muito cedo: 51,2% dos estudantes pesquisados já tinham usado 
álcool antes dos 12 anos de idade; 11,0%, tabaco; 7,8, solvente; 2,0%, ansiolíticos e 1,8%, anfetamínicos;14

– álcool (15,0%) e tabaco (6,2%) são as drogas mais freqüentemente consumidas, isto é, as mais 
usadas rotineiramente (seis ou mais vezes por mês); as outras drogas consumidas nessa intensidade são: 
solventes (1,3%), maconha (1,1%), ansiolíticos e anfetamínicos (0,7% cada um) e cocaína (0,4%); 

 – é crescente a tendência de uso freqüente de maconha (em dez das cidades estudadas), de cocaína e 
de álcool (em seis cidades, cada uma); e 

– é crescente a tendência de uso pesado (vinte ou mais vezes ao mês) de maconha e álcool (dez 
cidades).

Os meninos em situação de rua são, em várias partes do mundo onde o comportamento foi estudado, o 
grupo populacional em que se encontraram as mais altas taxas de prevalência de uso de drogas15. Em nosso 
País, o Cebrid encontrou, em 199316, que das crianças estudadas em situação de rua, de cinco grandes 
cidades brasileiras, entre 57,0% e 90,5% consumiram drogas pelos menos uma vez na vida, e entre 23,5% e 
76,0% as utilizavam freqüentemente. As drogas mais consumidas por essas crianças eram o tabaco (acima de 
70% de uso diário), os inalantes (entre 24% e 42%), a maconha (entre 10% e 25%) e o álcool (6% a 30%). O 
uso de cocaína foi encontrado apenas nas cidades da Região Sudeste, onde alcança a taxa de 4,5% a 6% de 
uso diário, e o de anticolinérgicos, na Região Nordeste (8% a 18%). O uso de medicamentos tinha tomado 
sérias proporções em Fortaleza, entre esses menores: passou de 25,5% de uso diário em 1989, para 42,0% em 
1993.

A epidemia de aids adicionou um outro elemento explosivo a esse quadro, potencializando os danos 
que decorrem do que já foi chamado de “as epidemias gêmeas” – da aids e do uso injetável de drogas. 

Desde sua introdução em nosso meio, há dezoito anos, a epidemia de aids vem mudando seu perfil: de 
uma fase inicial, caracterizada pela hegemonia da transmissão sexual e afetando,         

________________________
12 Apud MINISTÉRIO DA SAÚDE. Elaboração de Proposta ... (1998) op. cit. 
13 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Psicobiologia. Centro Brasileiro 
de Informações sobre Drogas Psicotrópicas. IV Levantamento sobre uso de drogas entre estudantes de 1º e 2º Graus em 10 capitais 
brasileiras – 1997, São Paulo, 1997. 
14 MELCOP encontrou uma situação semelhante em Caruaru, PE, onde a iniciação no uso de álcool dava-se, em média, aos 15 anos; 
e no uso de drogas ilícitas, aos 17. Ver MELCOP, A .G. (1998) op. cit. 
15 GREENE, J. et al. American Journal of Public Health, 1997. 
16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Psicobiologia. Centro Brasileiro 
de Informações sobre Drogas Psicotrópicas. III Levantamento sobre uso de drogas entre estudantes de 1º e 2º graus. CONSELHO 
FEDERAL DE ENTORPECENTES, Brasília, 1993.
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principalmente, homens adultos com comportamento homo e bissexual, escolaridade elevada, e que viviam 
nas grandes cidades da Região Sudeste, a epidemia passou por um processo mais ou menos simultâneo de 
feminização, pauperização e interiorização. 

A epidemia,hoje, se caracteriza pela predominância e pelo grande aumento da transmissão 
heterossexual, atingindo um número crescente de mulheres e de crianças – estas em decorrência de 
transmissão perinatal – também presente em cidades de pequeno porte e afetando pessoas de baixa 
escolaridade. Entre os casos notificados ao Ministério da Saúde nos anos de 1997 e 1998, a razão de sexo 
correspondeu a 2:1.17

Inicialmente, a faixa etária mais atingida foi a de 20 a 39 anos. Ao longo desses dezoito anos, no 
entanto, observou-se um progressivo aumento da freqüência relativa de pacientes mais jovens. Atualmente, a 
faixa etária mais atingida é a de pessoas com 20 a 29 anos, mostrando o elevado risco de infecção entre 
adolescente e adultos jovens. Em algumas unidades federadas, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Mato Grosso do Sul, o número de casos de aids em adolescentes já é preocupante. 

Ao mesmo tempo, as comunidades de baixa renda passaram a ser crescentemente atingidas. 
Considerando o nível de escolaridade dos pacientes de aids como indicador socioeconômico, vemos que, em 
1994, 65% dos casos notificados ao Ministério da Saúde ocorreram em analfabetos ou em pessoas que 
tinham cursado o apenas primeiro grau. Entre as mulheres, este percentual já era de 78%18.

Ainda que tivessem sido afetados tardiamente, os usuários de drogas injetáveis passaram a ter uma 
importância estratégica para o controle da epidemia em nosso País, em decorrência do aumento rápido da 
disseminação do vírus entre eles e da importância relativa desse grupo, de tal forma que, hoje, cerca de 20% 
do total de casos de aids notificados no País estão associados ao uso de drogas injetáveis19. Em determinadas 
cidades e Regiões do Sul, Sudeste e Centro-Oeste esse percentual é superior a 60% (ver Figura 7).

________________________
17 MINISTÉRIO DA SAÚDE. A feminização dos casos de aids no Brasil. In: Boletim Epidemiológico AIDS. a.. 11, n. 3, p.5, 
Jun/Ago, 1998. 
18 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Coordenação Nacional de DST e Aids. Aids no Brasil: um esforço conjunto governo-sociedade.
Brasília, 1998. 
19 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Boletim epidemiológico AIDS. (Tabela VIII) a . 11, n. 3, p. 30. Jun/Ago, 1998.
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Figura 7 – Porcentagem de casos de aids na sub-categoria de transmissão 
UDI em relação ao total de caos notificados ao Ministério da Saúde, por

 unidade federada, até 30/3/98.

Vulnerabilidade – Conjunto de fatores de natureza biológica, epidemiológica, social e 
cultural cuja interação amplia ou reduz o risco ou a proteção de uma pessoa ou população frente 
a uma determinada doença, condição ou dano. A falta de acesso a ações e serviços de saúde e 
educação é considerada um fator “programático” de vulnerabilidade. 

Ministério da Saúde. Sexualidade, prevenção das DST/aids e uso indevido de drogas – 
diretrizes para o trabalho com crianças e adolescentes. Brasília, 1999.
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A importância dos usuários de drogas injetáveis como um grupo-chave para a disseminação da 
infecção pelo HIV foi primeiro reconhecida nos Estados Unidos, em meados dos anos 8020, e posteriormente 
na Europa21 onde sua disseminação entre esse grupo rapidamente  seguiu-se da transmissão para 
heterossexuais não-usuários de drogas injetáveis e, desses, para crianças. A ausência ou insuficiência de 
intervenção sobre esse grupo resultou na conclusão de que em 1988, na cidade de Nova York, os usuários de 
drogas injetáveis eram a fonte de infecção referenciada em mais de 90% dos casos de transmissão 
heterossexual, e em mais de 80% dos casos de transmissão vertical22.

  Na Europa, entre 1987 e 1990, o número de casos de aids diagnosticados em usuários de drogas 
injetáveis aumentou 2,8 vezes. A proporção desses casos, em relação ao total de casos de aids notificados, 
elevou-se progressivamente durante a década de 80, até atingir  a cifra de 32,4%, no ano  de 1991. Em países 
como a Espanha, a Itália, o sul da França e algumas cidades da Inglaterra, o comportamento de risco mais 
prevalente para a aquisição da infecção pelo HIV é o uso parenteral de drogas23.

O mesmo fenômeno detectado em Nova York e depois na Europa foi registrado na Tailândia e em 
Myanmar, na segunda metade da década de 80, onde a rápida disseminação da infecção pelo HIV entre 
usuários de drogas injetáveis foi seguida da sua transmissão para prostitutas e, desse grupo, para outros 
heterossexuais não-usuários de drogas24 . A rápida difusão da infecção, internamente nesses grupos e de um 
para outro, nesses países, foi facilitada pelos padrões prevalentes de práticas sexuais e de uso de drogas não-
seguros, e também pelo quase absoluto desconhecimento do risco por parte daquelas populações. 

A situação desses dois países é paradigmática em relação ao que está ocorrendo nos países 
subdesenvolvidos, onde complicadores tais como a insuficiência de recurso, a indigência das políticas de 
saúde pública e a carência de serviços se somam a valores sociais e religiosos conservadores que não só 
contaminam a formulação daquelas políticas ou atrasam a implementação de ações efetivas como dificultam 
sua aceitação social. 

Assim, a infecção pelo HIV continua a se alastrar entre usuários de drogas injetáveis desde o início da 
epidemia, constituindo o equacionamento dessa situação uma condição estratégica para o seu controle. 

Em nosso País, a situação não é diferente, em especial no centro-sul onde se concentram 81% dos 
casos registrados entre UDI25 e onde a alta prevalência de comportamento de risco para a transmissão do HIV 
também tem sido detectada entre eles (ver Figura 8).

________________________
20 WEINBERG, D.S., MURRAY, H.W. “Coping with aids – the special problems of New York City”. New England Journal of 
Medicine, n. 317, p. 1469-73, 1987. Ver também: DES JARLAIS, D.C.et al. “HIV infection and intravenous drug use: critical issues 
in transmission dynamics, infection outcomes and prevention”. Review of Infectious Diseases, n. 10, p. 151-8, 1988. 
21 GOSSOP, M., GRANT, M. “Preventing and controling drug abuse”. Genebra: World Health Organization, 1990. 
22 DES JARLAIS, D.C. et al. “Target groups for preventing aids among intravenous drug users: 2. The hard data studies”. Journal of 
Consulting and Critical Psychology, n. 58, p. 50-6, 1990. 
23 BARRIO, G. et al. “El consumo de drogas en España y su posición en el contexto europeo”. Medicina Clinica (Barcelona), n. 101, 
p. 344-55, 1993. 
24 WODAK, A., CROFTS, N., FISHER, R. “HIV infection among injecting drug user in Asia: na evolving public health crisis”. Aids
Care, v. 5, n. 3, p. 315-22, 1993. 
25 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Coordenação Nacional de DST e Aids. Aids no Brasil: um esforço conjunto governo-sociedade,
Brasília, 1998 
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Figura 8 – Número de casos de aids na sub-categoria de exposição UDI e 
“demais categorias”, notificados ao Ministério da Saúde, por ano de 

diagnóstico.

Em 1992, o estudo multicêntrico sobre drogas injetáveis e risco de infecção pelo HIV, realizado em 
treze cidades do mundo, inclusive Rio de Janeiro e Santos, sob os auspícios do Programa Global de Aids, da 
Organização Mundial da Saúde26, mostrava que Santos já apresentava uma das maiores prevalências de HIV 
entre UDI, dentre as cidades estudadas no mundo. 

O Projeto Brasil, estudo multicêntrico da infecção pelo HIV entre UDI, realizado em sete cidades 
brasileiras, no período de 1994 e 1996, com financiamento da CN DST/Aids-MS, mostrou que o 
compartilhamento de seringas e agulhas variava de 60%, em Salvador, a 92%, em Itajaí e a reutilização de 
equipamentos de injeção, de 76%, em Salvador, a 90%, em Itajaí. Em decorrência, as soroprevalências 
observadas foram: Cuiabá – 19%; Corumbá – 21%; Rio de Janeiro – 29%; Salvador – 50%; Santos – 64%; 
Goiânia – 70% e Itajaí – 71%.27

Na região de Campinas, SP, uma pesquisa de 1994 encontrou, entre UDI, 58,2% de compartilhamento 
de equipamentos de injeção e prática de sexo não-seguro em alta proporção (67,4% dos que tinham parceiro 
fixo nunca usaram preservativo, o mesmo acontecendo com 51,7% dos que 

________________________
26 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. “Programme on Substance Abuse”. WHO/PSA/94.4. In: “Multicity Study on Drug 
Injecting and Risk of HIV Infection. – Final Report”. Genebra, 1994. 
27 CARVALHO, H. B. Projeto Brasil – 1996. Prevenção do abuso de drogas com ênfase especial à prevenção do HIV entre UDI no 
Brasil. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa Nacional de DST e Aids. Brasília, 1997. (Projeto financiado com recursos do Projeto 
AD/BRA 94/851) 
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tinham parceiros ocasionais; e dos que exerciam ou exerceram prostituição, 57,0% nunca usaram 
preservativo com cliente do sexo oposto, o mesmo para 29,4% que atenderam cliente do mesmo sexo). A 
taxa de soroprevalência encontrada nesse grupo foi de 34,5%28

Um estudo29, igualmente patrocinado pelo PROJETO, cujo objetivo era conhecer a situação de base 
dos UDI envolvidos nos projetos de redução de danos apoiados pela CN DST/AIDS-MS, encontrou uma 
taxa média de soroprevalência para o HIV de 52% entre os UDI atendidos pelos projetos nacionais de 
redução de danos. 

O controle da infecção pelo HIV entre UDI, constitui, assim, condição sem a qual não se atingirá o 
controle da aids em nosso País. 

________________________
28 CENTRO CORSINI. Uso de drogas e a disseminação do HIV na região metropolitana de Campinas, 1995. (Projeto financiado 
com recursos do Projeto AD/BRA 94/851) 
29 CARVALHO. H. B. Prevenção do abuso de drogas com ênfase especial à prevenção do HIV entre UDI no Brasil – 1996. 
Ministério da Saúde / Programa Nacional de DST e Aids e Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo / Núcleo de 
Pesquisas Epidemiológicas em Aids. São Paulo, 1996. 
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3. Áreas de atuação 

3.1. Prevenção primária (promoção da saúde) 

Caracterização / políticas / objetivos / clientelas 

A prevenção primária do uso indevido de drogas e das DST e das aids se executou através de 26 
subprojetos, incluídos em três linhas de ação do PROJETO: Escolas, Projetos Comunitários e Centros de 
Referência.

No primeiro grupo (Projetos Escola), encontram-se dez projetos executados em articulação com as 
secretarias estaduais e municipais de educação e de saúde em dez unidades federadas, visando à implantação 
ou implementação de ações de promoção da saúde e de prevenção das DST, da aids e do uso indevido de 
drogas em escolas da rede pública, com vistas à sua institucionalização e ampliação na rede escolar. 

Embora o Projeto envolvesse temas das duas áreas, saúde e educação, a Coordenação centrou-
se em apenas uma delas. Porém, informalmente, em vários dos estados envolvidos, houve 
participação da área complementar. Em São Paulo, por exemplo, a Coordenação do Projeto ficou a 
cargo de um colegiado, com constituintes da área da Saúde e Educação, da área municipal e 
estadual. Nos estados onde essa iniciativa ocorreu, é nítido o ganho de qualidade do Projeto, 
principalmente no que se refere à criatividade para o enfrentamento de problemas. 

Relatório de avaliação do Projeto Escolas. Cebrid/EPM/Unifesp, p. 65, dezembro de 1998. 

As escolas participantes – em número de 1.347 – foram selecionadas pelas secretarias de educação em 
articulação com as secretarias de saúde. Outros atores sociais, como os conselhos estaduais e municipais de 
entorpecentes e universidades, apoiaram o desenvolvimento das atividades, de acordo com seus respectivos 
perfis de atuação. 

Os estudos nacionais disponíveis mostram o crescimento do uso de drogas lícitas e ilícitas entre a 
população jovem, independente de sua classe social. Esses estudos apontam ainda para a progressiva 
antecipação da idade inicial de contato com a droga entre escolares. Concomitantemente, 
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evidencia-se uma tendência de redução da idade de início de vida sexual, refletida em altos índices de 
gravidez na adolescência. 

Essas duas tendências combinam-se para a confirmação de um perfil de risco da população 
adolescente com relação às DST e à aids. Esses grupos – principalmente entre populações de mais baixa 
renda – são especialmente vulneráveis em decorrência da falta de informação sobre drogas e DST/aids e de 
acesso a meios contraceptivos – em especial preservativos – o que gera práticas inseguras de sexo e de uso 
das drogas. 

Nesse contexto, a opção por desenvolver programas de prevenção por meio do sistema educacional é 
bastante adequada. O contingente de crianças e adolescentes matriculados no primeiro e segundo graus 
atinge cerca de 38 milhões sendo, portanto, o sistema escolar o espaço mais efetivo para alcançar essa 
população jovem. 

A opção de desenvolver o Projeto Escola com os sistemas públicos de ensino deveu-se ao fato de que 
esses sistemas respondem por mais de 88% do total de matrículas. 

Além do aspecto quantitativo, a opção foi favorecida pelo fato de o setor público de educação estar 
organizado de forma a permitir um atendimento em escala. A negociação dos subprojetos foi feita com a 
direção geral do sistema estadual de educação, em cada uma das dez unidades federadas prioritárias, e essas 
direções responsabilizaram-se por prover as condições para a implantação/implementação do projeto nos 
diferentes municípios de suas áreas de jurisdição, com o engajamento de um grande número de escolas. A 
coordenação e supervisão do projeto também se utiliza das estruturas existentes nos sistemas estaduais de 
educação, não requerendo pessoal ou recursos adicionais. 

Isso seria impossível – ou, pelo menos muito mais difícil e caro – com o setor privado de educação 
que é constituído, em sua maior parte, de escolas isoladas. De qualquer forma, o atendimento às escolas 
privadas foi experimentado na região do Vale do Rio Itajaí, em Santa Catarina, por meio de um projeto 
comunitário, desenvolvido em cooperação pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali) e a Regional de 
Saúde da Secretaria Estadual de Saúde. Essa iniciativa guarda estreita vinculação com o PROJETO e poderá 
constituir uma alternativa de atendimento à clientela das escolas privadas, ainda que implique um custo bem 
maior. 

O Projeto Escolas pretende, assim, ser um embrião de novas ações e de estímulo à implantação de 
outros projetos similares, o que já vem acontecendo em algumas unidades federadas, com a expansão das 
ações propostas para outras escolas da rede e a inclusão de seus conteúdos nos currículos escolares. 

Todavia, deve ser levado em consideração que são muito altas as taxas de evasão escolar no Brasil, o 
que faz com que cerca de 40% dos alunos matriculados no primeiro grau abandonem a escola antes de 
completar a oitava série. Entre os que abandonam a escola, está um contingente de crianças e adolescentes 
muito vulneráveis, não-atingidos por esses projetos. Buscou-se atender essa clientela por meio de projetos 
comunitários, muitos dos quais incluem atividades voltadas para jovens e adolescentes em áreas e situações 
de risco. 

Os projetos comunitários aportam apoio técnico e financeiro a organizações comunitárias, 
principalmente não-governamentais, para o seu desenvolvimento institucional, com vistas à execução e ao 
aprimoramento de ações de interesse do PROJETO junto a populações específicas com as quais 

________________________
* Ver a respeito: VIEIRA, E.M. et al.(org) Seminário Gravidez na Adolescência. Associação Saúde da Família Family Health 
Internacional, São Paulo. 1998; MINISTÉRIO DA SAÚDE / Secretaria de Políticas de Saúde / Coordenação Nacional de DST e 
Aids. Sexualidade, prevenção das DST/aids e uso indevido de drogas – Diretrizes para o trabalho com crianças e adolescentes.
Brasília, 1999. 
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trabalham, tais como adolescentes de comunidades de baixa renda, usuários de drogas e populações 
confinadas.

No campo de prevenção primária, 16 projetos comunitários foram executados com as seguintes 
características: três projetos dirigidos a adolescentes escolarizados; dois projetos dirigidos a adolescentes em 
situação de risco; quatro projetos para usuários de drogas, dois dos quais trabalhando exclusivamente com 
UDI e um, também com UDI; dois projetos dirigidos para profissionais do sexo; dois, para populações de 
baixa renda; um projeto para meninos e meninas de rua; um projeto para prisioneiros e um projeto para 
apoiar a produção de uma revista e um boletim para profissionais e instituições que trabalham com 
dependência química. 

Essa linha de intervenção foi considerada estratégica para a consecução dos objetivos previstos, por 
três razões básicas: por trabalhar diretamente com as populações em áreas de risco; por permitir um acesso 
ampliado a ações e serviços com participação dos segmentos organizados da população; e propiciar o 
desenvolvimento de novas estratégias e metodologias de intervenção nesses grupos. Em decorrência, 
esperava-se aumentar o nível de informação sobre prevenção e controle de drogas da sociedade. 

Os projetos desta linha foram selecionados, em sua maioria, por meio de concorrência pública e, 
posteriormente, reformulados quanto à sua estrutura formal, com assessoria técnica da coordenação do 
PROJETO, com vistas à delimitação de população-alvo, formulação e avaliação de objetivos, identificação 
de indicadores de avaliação e sua articulação local. Também se realizaram, em nível central, reuniões para 
capacitação dos representantes desses subprojetos, nas áreas técnica e financeira de execução dos mesmos. 

De forma geral, os projetos comunitários emergiam de grupos organizados que já vinham 
desenvolvendo trabalho em suas comunidades, alguns deles com longo tempo de inserção comunitária e 
articulação com outros projetos sociais comunitários e institucionais. 

A estratégia básica utilizada pelos subprojetos comunitários é a capacitação de multiplicadores de 
informação (professores, pessoas da comunidade, lideranças, escolares, presidiários etc.) em treinamentos 
com carga horária, conteúdos, custos, metodologias e estratégias muito diferentes entre si. Com exceção dos 
projetos para populações institucionalizadas, os treinamentos são realizados com ampla utilização de 
recursos humanos recrutados nas próprias localidades, o que tem contribuído para a continuidade das ações e 
sustentabilidade dos subprojetos nas áreas. 

Ações voltadas para a prevenção primária foram executadas também como componentes de projetos
de centros de referência, que envolviam, igualmente, ações de tratamento, ensino e pesquisa. As ações de 
prevenção primária, nesses subprojetos, dirigiram-se a determinados grupos de risco como crianças em 
situação de rua, UDI e estudantes de primeiro e segundo graus, buscando atingi-los com a realização de 
atividades de informação, educação e comunicação. 
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Na análise dos fatores dificultadores da execução dos projetos, os resultados indicaram um 
percentual elevado de multiplicadores que mencionaram dificuldades institucionais diversas tais 
como falta de apoio financeiro, técnico e político, destacando-se as dificuldades institucionais em 
conciliar a prática profissional com o projeto de prevenção. 

A avaliação do impacto das cinco dificuldades, apontadas com maior freqüência, sobre a 
situação de execução dos projetos, mostrou que apenas a dificuldade pessoal em conciliar a prática 
profissional com o projetos preventivo diferenciou os multiplicadores que executaram, daqueles que 
não executaram seus projetos. Aqueles que não mencionaram essa dificuldade tenderam a executar 
seus projetos parcial ou integralmente. 

Quando aos fatores facilitadores da execução dos projetos, ou sujeitos priorizaram aqueles de 
ordem pessoal, aparecendo em primeiro lugar o interesse pessoal relevante pela questão da 
prevenção da drogadição e das DST/aids (62,9%) e em segundo lugar a capacitação técnica 
(48,3%).

Nesse sentido, vale destacar a influência de determinadas variáveis na execução dos projetos: 
adesão ao monitoramento/supervisão; o agrupamento dos multiplicadores em equipes (para 
implantação e execução do projeto) e legitimidade do projeto de prevenção da drogadição e das 
DST/aids no âmbito institucional. 

Conclui-se, portanto, que esses elementos são fundamentais no processo de formação do 
multiplicador. 

Avaliação do Centro de Treinamento para Prevenção da Drogadição e das DST/Aids da Região 
Centro-Oeste – processo de formação do multiplicador. Prodequi/UnB, junho de 1998. 

Executores

A natureza da instituição que executou os subprojetos de prevenção primária é bastante dependente da 
linha em que se situam os referidos projetos: enquanto os Projetos Escola foram executados exclusivamente 
por organizações governamentais (secretarias de educação e de saúde), os projetos comunitários se 
executaram, na sua grande maioria (11 entre 16) por organizações não-governamentais. Na linha de centros 
de referência essas ações se realizaram por meio de programas ou departamentos universitários (ver Tabela
2 e Figura 9)

Do ponto de vista da sustentabilidade e da incorporação dessas ações às políticas públicas, observou-
se que os subprojetos comunitários implementados por organizações não-governamentais apresentam grande 
dependência do aporte de recursos externos para sua continuidade. 
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Tabela 2 – Número de subprojetos na área de prevenção primária segundo 
a linha e a natureza dos executores 

LINHA OG UNV ONG TOTAL 
Escolas 10 - - 10 
Comunitários 4 1 11 16 
TOTAL 14 1 11 26 

Figura 9 – Executores de subprojetos na área de prevenção primária 
segundo a natureza da instituição 

Custos

As ações de prevenção primária custaram US$ 2.211.808,97 e corresponderam a 23% do total de 
gastos do PROJETO e a 38% do total de recursos gastos com subprojetos, não sendo computados aqui os 
custos das ações de prevenção executadas no âmbito dos subprojetos de centros de referência. 

Em termos de gastos, a área de prevenção primária configurou-se, dessa forma, como a grande 
prioridade do PROJETO, especialmente se levarmos em conta o importante montante de recursos gastos na 
produção de materiais educativos e que estão computados como custos de coordenação, uma vez que foram 
executados diretamente pelo Ministério da Saúde. 
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A linha de projetos Escola custou US$ 1,720,939.01, correspondendo a 77,8% do total gasto com 
prevenção primária (exclusive as ações a cargo dos centros de referência). Os custos médios desses projetos 
foram: de US$ 172,093.90 por projeto; de US$ 1,277.60 por escola e de US$ 16.89 por aluno (ver Tabela 3
e Figura 10).

Os projetos comunitários de prevenção, por outro lado, somaram um total de US$ 490,869.96, 
correspondendo a 22,2% do total gasto com prevenção primária. Seu custo médio por projeto foi de US$ 
30,679.37, não sendo significativa a diferença de custo médio entre os subprojetos executado por uma 
organização governamental e os por organizações não-governamentais. O custo médio por indivíduo 
atendido foi de US$ 44.23. 

Tabela 3 – Custo dos subprojetos na área de prevenção primária segundo a 
linha e a natureza dos executores (em dólares) 

LINHA OG UNV ONG TOTAL 
Escolas
Comunitários 

1,720,939.01
119,605.72

-
37,348.88

-
333,915.36

1,720,939.01
490,869.96

TOTAL 1,840,544.73 37,348.88 333,915.36 2,211,808.97
CUSTO MÉDIO 131,467.47 37,348.88 30,355.94 85,069.57

Figura 10 – Custos da área de prevenção primária segundo a natureza das 
instituições executoras (em US$ 1,000.00) 

________________________
* Dois executores (Secretaria de Estado da Saúde do RJ e Secretaria de Estado da Educação do RS) não tinham apresentados seus 
relatórios financeiros de final de projeto até 23/02/99, razão pela qual consideraram-se como gastos apenas os respectivos totais
comprovados até aquela data. 
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Resultados

a) Projetos Escola 

Implantação do projeto em 10 sistemas de ensino e 1.347 escolas. 

População alvo abrangida: 

5.715 multiplicadores/professores capacitados; 

15.202 monitores/alunos capacitados; e 

101.907 alunos atingidos. 

b) Projetos comunitários 

576 multiplicadores, capacitados através de 169 oficinas de capacitação de multiplicadores 
realizadas, com o seguinte perfil: 

298 adolescentes (51,7%); 

79 profissionais e técnicos (13,7%); 

75 usuários de drogas (13,0%); 

60 professores da rede pública e particular de ensino (10,5%); 

54 pais de adolescentes escolarizados (9,4%); e 

10 usuários de drogas injetáveis (1,7%); 

realização de 148 eventos dirigidos a adolescentes e adultos jovens (campanhas, oficinas de 
comunicação, gincanas, peças de teatro, apresentação de vídeos e programas em rádio), 
atingindo 31.670 pessoas e 18.327 adolescentes; 

realização de 834 encaminhamentos de adolescentes e adultos jovens a serviços de saúde; 

186 usuários de drogas encaminhados para tratamento; 

113 usuários de drogas e 144 usuários de drogas injetáveis contatados através de ações de 
prevenção/informação; 

1.200 conjuntos de redução de danos distribuídos; 

212 famílias de usuários de drogas assistidas por meio de palestras educativas; 

12.276 preservativos distribuídos a adolescentes e adultos jovens; 

104.600 exemplares de materiais educativos distribuídos, com as seguintes características: 

40.500 folhetos (38,7%); 

34.000 boletins (32,5%); 
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20.000 cartazes (19,1%); 

10.000 cartilhas (9,5%); 

50 out doors (0,1%); e

50 camisetas (0,1%). 

c) Centros de referência 

1.094 usuários de drogas atingidos ou acessados por ações de multiplicador.

Sucessos / pontos positivos

a) Projetos Escola

Descentralização da coordenação e implementação dos subprojetos, fortalecendo as instituições 
estaduais.

Participação dos professores e alunos no desenvolvimento do projeto e no treinamento da clientela-alvo. 

Mobilização de toda a escola para o projeto, com a intensa participação de alunos, professores e outros 
profissionais da educação nas atividades de educação, comunicação e informação. 

Utilização de diferentes estratégias pedagógicas nas oficinas de capacitação de professores, combinando 
aulas expositivas, grupos de trabalho, oficinas e dinâmicas de grupos. 

Utilização de meios de disseminação de informação (vídeos, brochuras e folhetos), apresentados em 
linguagem direta e utilizando termos que são parte do universo dos adolescentes. Apoio à produção local 
de material instrucional e educativo. 

Ênfase nas atividades de prevenção com foco na questão da qualidade de vida, preservação da saúde e 
auto-estima, sem cunho repressivo ou de atemorização. 

Interesse dos pais em participar mais ativamente do projeto levou à proposta de sua capacitação como 
monitores, o que dará maior impacto ao projeto e à sua continuidade. A participação dos pais deve 
fortalecer a sustentabilidade do projeto e facilitar a disseminação dos conteúdos de prevenção na 
comunidade. 

Estratégia de multiplicação de treinamento e modelo estruturado de projeto permitindo atendimento em 
escala e a baixo custo. Utilização da própria estrutura do sistema educacional, sem organizações paralelas 
para implementação do projeto, garantindo fortalecimento institucional, continuidade e sustentabilidade 
ao projeto. 

Apoio e estímulo à absorção das atividades do projeto no plano pedagógico das escolas e no currículo 
escolar de forma a garantir permanência e a sustentabilidade do projeto. 

Fortalecimento do papel social da escola, como agente formador de cidadania, instrumentalizando-a e 
melhorando seu desempenho para trabalhar com questões de saúde de forma integrada. 
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b) Projetos comunitários

Apoio a experiências diversificadas e a estrutura existentes, tanto do ponto técnico quanto gerencial, 
opção que se justifica pelo pouco conhecimento acumulado e sistematizado sobre alternativas de 
intervenções na área. O apoio a estruturas existentes e intervenções diversificadas buscava contribuir 
para a criação de massa crítica e a identificar intervenções mais apropriadas, que poderiam alimentar a 
definição de políticas e programas. 

Capacitação de grupos locais nas atividades de gerenciamento e atualização técnica. 

Melhoria na articulação e coordenação das instâncias locais sejam elas governamentais ou não 
governamentais. 

Extensão de cobertura das ações de prevenção a grupos vulneráveis (especialmente crianças e 
adolescentes), usualmente não alcançados pelos programas formais, através de redes sociais especificas. 

Fomento à participação dos grupos envolvidos na definição, programação e acompanhamento das 
atividades da intervenção, sinalizando a mudança da proposta de intervenção para a de ação, pontuando 
os compromissos de descentralização, responsabilidade e controle social. 

Dificuldades/ problemas/ limitações 

a) Projeto Escolas 

Ocorrência de atrasos no repasse de parcelas de financiamento, obrigando a readequação de 
cronogramas, reorganização dos treinamentos e alteração dos períodos de execução inicialmente 
previstos.

As alterações ocorridas nas administrações municipais com as mudanças de administração demandaram 
a renegociação do projeto em vários municípios e o reinicio do trabalho de sensibilização das novas 
autoridades das áreas de saúde e educação. Como conseqüência das mudanças administrativas, houve 
mudanças nas equipes técnicas, demandando novas articulações. 

De forma geral, ficou muito evidente a necessidade de dar maior ênfase à questão da sensibilização dos 
dirigentes e professores das escolas. 

Inadequação do número e do perfil dos profissionais programados para integrarem-se ao projeto: o 
projeto inicialmente previa o treinamento de cinco professores por escola, quantitativo que se revelou 
excessivo em função da dificuldade em retirar os professores da sala de aula para desenvolver atividades 
de treinamento. Por outro lado, para garantir a continuidade do projeto, foi necessário o envolvimento de 
outros especialistas como orientadores e supervisores. Assim, em alguns estados, de cada escola foram 
treinados três professores e dois especialistas. 

A não liberação para o treinamento dos professores de algumas escolas previamente selecionadas (caso 
do projeto comunitário de Itajaí) reduziu as metas a serem alcançadas. 

A capacitação de especialistas, que posteriormente formariam os professores multiplicadores, priorizou o 
ensino de aspecto farmacológico, com menor ênfase nos conteúdos sobre sexualidade, 
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e abuso de drogas e na preparação para a organização e implementação de oficinas. Ênfase na 
transmissão de informações, sem estratégias claramente definidas voltadas a promover mudanças 
comportamentais. 

Insuficiência da carga horária de 40 horas para abranger as necessidades de conteúdos apontadas. 

Necessidade de promover alterações no material instrucional que inicialmente seria fornecido pelo 
PROJETO, porque o material proposto não foi considerado adequado  e os subprojetos passaram a 
preparar seus próprios materiais. 

Dificuldade de introduzir na rotina escolar as atividades necessárias ao desenvolvimento de novas ações 
a serem incorporadas ao plano pedagógico da escola, em especial de uma proposta que prevê atividades, 
interdisciplinares e trabalho com outros segmentos não usuais, como pais e comunidade. Em vista disso, 
alterou-se a estratégia de apenas treinar trinta alunos por escola para atuar como multiplicadores, e assim 
permitir que os projetos pudessem ser desenvolvidos em cada escola, por meio de diferentes estratégias e 
atividades que mais se ajustassem às necessidades e características. 

Superposição de ações de prevenção do uso de drogas, oferecidas por diferentes instituições às escolas, 
muitas vezes com conteúdos e estratégias divergentes, em especial as desenvolvidas por instituições 
policiais  que abordam a questão das drogas e da aids com uma perspectiva marcadamente repressiva, em 
confronto com a estratégia adotada pelo projeto Escolas. 

Registro de experiências, acompanhamento e avaliação nas escolas feitas de forma pouco sistemática, 
dificultando identificação de experiências bem sucedidas e estratégias mais efetivas de ação. 

Ausência de estudos de linha de base que permitam mensuração de mudança, ainda restrita a poucas 
escolas (das visitadas, apenas a rede privada de Itajaí).

A falta de planejamento da avaliação no início da implementação do Projeto, a 
heterogeneidade ou, até mesmo, a carência de registros de dados, limitaram a avaliação e, 
inclusive, impossibilitaram uma avaliação global da abrangência do Projeto.(...) 

Conforme havia sido proposto, o número de escolas participantes variou de forma 
considerável para cada estado e, em geral, foi proporcional à concentração populacional dos 
mesmos. Vale ressaltar que alguns estados ainda incluíram novas escolas à proposta do Projeto, 
com recursos financeiros de outras naturezas. 

O número de consultores, multiplicadores e monitores capacitados também variou 
consideravelmente para cada estado, sendo proporcional ao número de escolas. (...) 

No entanto, os diferentes parâmetros avaliados no presente processo (abrangência e 
entrevistas/questionários) sugerem não ter ocorrido a institucionalização do Projeto na grande 
maioria dos estados. 

Relatório de avaliação do Projeto Escolas. Cebrid/EPM/Unifesp, p. 256-7, dezembro de 1998  

32



b) Projetos comunitários

carência  de cultura de elaboração e gestão de projetos por parte das organizações não-governamentais, 
resultando em projetos com pouca clareza de definição de objetivos, metas, indicadores de 
acompanhamento, definição de fluxos, fragilidade das rotinas e fluxos de supervisão. 

Os objetivos não foram adequadamente definidos nos projetos uma vez que: 

de maneira geral, são ancorados apenas formalmente em determinantes epidemiológicos, sociais e 
políticos, além de serem elaborados de forma a se adequar às possibilidades de financiamento 
abertas pela CN-DST/AIDS-MS, mais do que em dados consistentes da realidade epidemiológica 
loca; e 

Contemplam uma gama de situações diferentes. 

Ausência ou insuficiência de sistemas de acompanhamento e avaliação e estudos de linha de base, 
envolvendo estudos pontuais realizados por membros da própria equipe da instituição, pesquisas de 
terceiros ou até inferências baseadas no senso comum, são de padronização muito precária. 

A estratégia de apoio a um grande número de experiências diversificadas implica, pó outro lado, 
alocação mais intensiva de recursos humanos, materiais e financeiros em atividades de análise e 
aprovação de projetos, assistência técnica, gestão contábil-financeira, supervisão, acompanhamento e 
avaliação, nem sempre disponíveis na administração pública. 

Recomendações (lições aprendidas) 

a) Em relação aos Projetos Escola:

Apoiar o desenvolvimento de abordagens que ofereçam uma visão mais abrangente das questões 
relacionadas a drogas e aids, inserindo o assunto no contexto social, cultural e econômico local. 

Apoiar a revisão dos conteúdos dos treinamentos, de forma a abordar questão da sexualidade com maior 
profundidades, não se atendo apenas à questão do sexo seguro. 

Oferecer métodos e técnicas de abordagem do assunto que promova maior participação dos alunos, 
conscientização e mobilização social da escola e comunidade em torno da prevenção do uso de drogas, 
das DST e da aids, e desenvolver e divulgar dinâmicas que focalizem mais diretamente a questão da 
auto-estima do adolescente e objetivem fortalece-la como forma de prevenção do uso de drogas. 

Dar continuidade a treinamentos, apoio técnico, atualização, supervisão e acompanhamento. 

Melhorar a qualidade e a quantidade de material instrucional utilizado, por meio de avaliação da sua 
qualidade e uso. Divulgar materiais produzidos pelos subprojetos e apoiar a produção e disseminação dos 
avaliados como mais apropriados. 
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Avaliar os procedimentos de acompanhamento e avaliação em utilização, tendo em vista sua melhor 
focalização na clientela do projeto e em resultados (em termos de mudanças de comportamento). 

Rever procedimentos administrativos e financeiros de contratação de pessoal e de transferência de 
fundos, visando a equacionar o problema da superposição de normas e procedimentos do BIRD e 
UNDP/UAP/ABC e o papel do LCC.

Promover encontros periódicos dos consultores e professores multiplicadores para troca de experiências. 

Aumentar a participação das equipes locais na definição das diretrizes do projeto para aumentar a 
sustentabilidade e impacto do projeto. 

Fortalecer os mecanismos de absorção dos resultados do projeto pelas políticas públicas pelo estímulo e 
apoio a: 

atividades visando a inclusão das propostas do projeto no plano pedagógico da escola; e 

desenvolvimento de propostas e documentos que orientem a inserção de questões relacionadas 
ao uso de drogas e DST/aids no currículo escolar. 

Ampliar a articulação com o Ministério da Educação e secretarias estaduais e municípios de educação 
visando a incorporar conteúdos relacionados a drogas e DST/aids como temas transversais, nos 
parâmetros curriculares. 

Divulgar as experiências bem sucedidas e apoiar a sua replicação. 

Mais da metade da amostra [de alunos] prefere esclarecer as dúvidas com os professores da 
escola (57,1%) ou com o orientador educacional (12,2%). A busca do monitor para esclarecer 
dúvidas atingiu apenas 10,8%. 

Pode-se concluir por esses resultados que a presença do monitor  não foi marcante ao mesmo 
no quesito “tirar dúvidas”. (...) 

Mais uma vez o desconhecimento de que havia alunos treinados na escola para esclarecer 
dúvidas está confirmado. Mais da metade dos alunos não sabiam da existência dos monitores 
(75,3%).

Esta questão serve para ratificar a anterior, além de demonstrar que a divulgação do Projeto 
nas escolas foi muito modesta. 

Relatório de avaliação do Projeto Escolas. Cebrid/EMP/Unifesp, p. 249-50, dezembro de 1998

b) Em relação aos Projetos comunitários de prevenção primária: 

Revisar a definição de projetos comunitários, priorizando modelos que fomentem/viabilizem 
intervenções/ações participativas em nível político, técnico e gerencial. 
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Explicitar – e constantemente discutir – as interfaces dos subprojetos com os sistemas institucionais de 
saúde e educação com o intuito de esclarecer as funções de inovação, complementaridade, referência e 
contra-referência.

Fomentar e reforçar a capacitação técnico-gerencial das equipes locais, especialmente focalizando a 
gerência financeira e os processos de acompanhamento e avaliação. 

Melhorar a capacitação técnica das equipes gestoras e executoras desses subprojetos, especialmente no 
que se refere aos conteúdos relacionados à prevenção e controle do uso indevido de drogas, às mudanças 
comportamentais e à participação comunitária. 

Fomentar e reforçar a interação das experiências em curso, especialmente estimulando a  participação 
dos projetos em seminários de dupla inserção como, por exemplo, comunitário/escola, 
comunitário/tratamento, comunitário/investigação comportamental. 
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3.2.Prevenção terciária (redução de danos) 

Caracterização / políticas / objetivos / clientelas 

No Brasil de hoje, cerca de 25% dos casos de aids reportados ao Ministério da Saúde estão 
relacionados, direta ou indiretamente, ao uso de drogas injetáveis. 

Desde 1982, quando se registrou o primeiro caso de aids entre usuários de drogas injetáveis e, 
principalmente, a partir de 1985, o número de casos entre esse grupo vem tendo um aumento expressivo: em 
1985 este número representava 2,7% do total (14 casos), passando a 18,2% (736 casos) em 1990. Estima-se 
que, hoje, não menos de 25% dos casos novos de aids estejam ligados ao uso de drogas injetáveis. 

Estes dados são referentes, basicamente, ao uso da cocaína injetável. No entanto, estudo recente, 
conduzido em quatro cidades brasileiras, apontam um índice de até 18% de UDI que já utilizam 
regularmente a heroína. 

A transmissão através do uso compartilhado de seringas também é responsável pelo crescente número 
de casos entre mulheres, parceiras sexuais dos usuários de drogas, e, conseqüentemente, da aids pediátrica. 
Isto significa dizer que o controle da aids no Brasil só será possível se tivermos o controle da 
transmissão do HIV entre usuários de drogas injetáveis. Estas  afirmativas fica mais evidente quando 
projetamos os dados da vigilância epidemiológica dos estados de São Paulo e de Santa Catarina. 

Em cidades como Santos, SP, a prevalência de infecção pelo HIV entre usuários de drogas injetáveis 
alcança o alarmante índice de mais de 60%. Como dado comparativo temos que, em Sidney, Austrália, onde 
há muitos anos adotou-se a redução de danos como política de governo, a soroprevalência de HIV entre 
usuários de drogas injetáveis é de apenas 2%. 

A redução de danos à saúde pelo uso indevido de drogas tem sido o único instrumento 
comprovadamente eficaz que a saúde pública possui para controlar o curso da epidemia entre os usuários de 
drogas injetáveis. Este fato é amplamente constatado na experiência internacional. 

A produção mundial de cocaína triplica a cada 10 anos e a de heroína dobra no mesmo período, 
refletindo a grande demanda mundial por drogas. Esta procura é plenamente atendida pelos controladores 
internacionais da produção e do tráfico, espalhados nos países produtores e nos consumidores. Nesse sentido 
a redução de danos é uma estratégia pragmática da Saúde Pública que visa a reduzir as conseqüências 
adversas do consumo de drogas lícitas e ilícitas, entre elas à infecção  pelo HIV e também as hepatites, a 
malária, a doença de Chagas e outras doenças de transmissão parenteral. 

O PROJETO financiou doze subprojetos experimentais de redução de danos, localizados em áreas de 
alta transmissão do HIV entre UDI. Além disso, participa, quando solicitado, das  
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negociações com autoridades e representantes de municípios de alta prevalência de consumo de drogas, para 
a implantação de projetos de intervenção nesta população específica. 

No âmbito das ações implantadas pelo Ministério da Saúde para controlar esta forma de transmissão, 
estão os projetos baseados na estratégia de redução de danos que prevê a troca de seringas usadas por um 
conjunto de prevenção que contém seringas esterilizadas, álcool para anti-sepsia, preservativos e material 
educativo que orienta o uso limpo dos equipamentos de injeção e informam endereço de serviços de 
tratamento da droga-dependência, existentes na região. 

Esses projetos são supervisionados por serviços de saúde e/ou universitários e têm por objetivo o 
estudo desta população e a testagem de novas metodologias de abordagem deste universo tão pouco 
conhecido. Estudos foram realizados em todos os subprojetos em desenvolvimento para avaliar a eficácia e o 
impacto da adoção da estratégia em nosso meio. 

Temos encontrado dificuldades de ordem jurídico-legal na medida em que a Lei de Entorpecentes (Lei 
nº 6.368/76) enseja a interpretação de que, ao distribuir agulhas e seringas, estar-se-ia auxiliando ou 
fomentando o uso de drogas, o que a Lei tipifica como crime. Acrescente-se a isto o medo, de parte de 
setores da sociedade, de que a distribuição de equipamentos para a injeção promova o aumento do consumo 
de drogas. 

As atividades dos PRD são freqüentemente executadas num ambiente de quase 
clandestinidade, levando as equipes a desenvolverem estratégias de sobrevivência pessoal e da 
atuação do projeto. 

Até hoje, apenas nos Estados de Santa Catarina (agosto de 1997) e São Paulo (outubro de 
1997) foram aprovadas e regulamentadas leis que recuperam as atividades de troca/distribuição de 
seringas e agulhas para o âmbito das ações de saúde pública, retirando-as da ilegalidade. Nos 
outros estados e municípios, o trabalho continua refém de uma legislação retrógrada  e anacrônica e 
à mercê da repressão judicial e policial. 

Em alguns municípios do Estado de São Paulo, a lei estadual tem sido descumprida, sob a 
alegação de que está submetida à legislação federal. 

Avaliação dos projetos de redução de danos – relatório final de pesquisa. Centro Latino-
Americano de Estudos de Violência e Saúde “Jorge Careli” / Escola Nacional de Saúde Pública / 
Fundação Oswaldo Cruz, 1998. 

A experiência internacional não tem confirmado nem o aumento do número de usuários, nem do 
consumo de drogas em razão da disponibilização de equipamentos esterilizados para limitar o uso 
compartilhado de seringas. A experiência nacional, da mesma forma, pôde demonstrar que, no subprojeto de 
Porto Alegre, por exemplo, em cerca de quatro meses de trabalho com usuários de drogas, realizando troca 
de seringas e fazendo entrega de preservativos, 40% dos UDI atendidos solicitaram encaminhamento para o 
tratamento da dependência (dados preliminares). 

Em apoio à estratégia de redução de danos, o PROJETO contou com importantes aliados, entre os 
quais o Ministério da Justiça, através do Conselho Federal de Entorpecentes, e a Secretaria Nacional 
Antidrogas, que se manifestaram favoravelmente à adoção desta estratégia em nosso meio, por considera-la 
um instrumento útil e adequado da área de Saúde Pública.  
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Os subprojetos de redução de danos apoiados pelo PROJETO contaram com amplo apoio social, 
inclusive das autoridades policiais, que constatam queda da violência em regiões em que foram 
implementados. 

Os subprojetos brasileiros de redução de danos estão trabalhando coordenadamente, contando com 
supervisão de especialistas nacionais e internacionais. A Coordenação do PROJETO mantém cooperação 
com outros países da América Latina, cujos técnicos participaram do acompanhamento dos nossos projetos e 
da capacitação e supervisão de suas equipes executoras. 

A linha de projetos de redução de danos caracterizou-se por seu caráter experimental, mas é, 
hoje, considerada estratégica para o controle da transmissão do HIV pelo uso de drogas no País. Seu 
objetivo geral é reduzir a disseminação do HIV e de doenças de transmissão parenteral entre usuários de 
drogas injetáveis e desses para a população em geral, por meio de medidas de redução do dano decorrente do 
uso de drogas e de práticas sexuais sem proteção. 

A estratégia básica dos subprojetos consiste na capacitação de “redutores de danos” – em geral ex-
usuários ou usuários – para promoverem a divulgação de informações e a distribuição de material de 
prevenção (seringas e agulhas descartáveis, embalagens de água destilada, preservativos, algodão e folheto 
com informações). 

A adesão do usuário de droga ao projeto de múltiplas abordagens que incluem a aproximação do 
serviço ao usuário, a divulgação genérica ou específica dos objetivos do projeto e de sua missão e, 
especialmente, o mapeamento das redes sociais cia informante chave. 

Tal estratégia tem permitido o acesso aos UDI e o estabelecimento de vínculos entre eles e os agentes 
de saúde/redutores de danos. Tais vínculos são essenciais à formação de redes de prevenção, que se 
mostraram alternativas viáveis para execução da atividade dos redutores. Além dos redutores, os subprojetos 
têm ainda treinado profissionais de saúde e, quando possível, os participantes das redes sociais envolvidas no 
cotidiano dos UDI. 

Nos casos em que há um manifesto interesse na busca de tratamento (médico ou psicológico), os 
usuários são referenciados para unidades de saúde. A efetividade desses sistemas de referência e contra-
referência, no entanto, depende do grau de articulação dos subprojetos com o sistema de saúde local, uma 
vez que a rede SUS não responde adequadamente às características de “clientela tão difícil”. 

Para apoiar a implementação dos subprojetos, as equipes locais identificaram a necessidade de 
desenvolver seus próprios materiais de informação, educação e comunicação, para atender às peculiaridades 
locais. De forma geral, a preparação desse material tem contado com o apoio da coordenação nacional do 
PROJETO  e com a participação das coordenações e agentes locais. 

Dentre as linhas PROJETO,  a de redução de danos e a de projetos Escola são as que mais se 
aproximam de uma intervenção multi-site, em que diretrizes gerais são definidas em nível central, com apoio 
de especialistas e agências que contam com larga experiência na área, abertos à devida adequação das 
intervenções aos contextos locais em que deverão ser implementadas. 

Essa relativa padronização tem facilitado a formulação e implantação dos subprojetos e a elaboração 
de material de informação. Além disso, a intervenção multi-site tem permitido o estabelecimento de um 
sistema de troca de experiências, com efeitos positivos para o aperfeiçoamento contínuo dessa linha de 
intervenção. Deveria também, mas isso não aconteceu a contento, facilitar a definição de mecanismos de 
acompanhamento e avaliação. 

Apesar de grande parte dos subprojetos de redução de danos terem sido implementados por 
instituições institucionalmente fortalecidas e com grande experiência na área de saúde pública, o que 
garantiu a elaboração ágil dos subprojetos, sua implementação foi afetada por seu caráter inovador e por 
resistências de caráter político e ideológico. Essas resistências demandaram, da equipe de 
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coordenação, grande esforço de advocacia, de mobilização social e de criação de alianças com os meios de 
comunicação, o Poder Judiciário e os formadores de opinião, em nível nacional regional e local. 

Entre outros fatores positivos da linha de redução de danos cabe mencionar sua contribuição para a 
visibilidade da questão aids e drogas no Brasil. Paradoxalmente, sua execução, usualmente polemizada de 
forma sensacionalista pelos meios de comunicação, tem levado a mensagem de que o problema existe no 
contexto nacional e demanda envolvimento de diferentes forças sociais na sua solução. 

A redução de danos se confirma, assim, como uma alternativa de baixo custo para o controle da 
epidemia, se forem tomados em consideração o impacto epidemiológico e o custo, para o sistema de saúde, 
do tratamento da infecção e da assistência aos casos de aids. 

Executores

Das doze instituições executoras de subprojetos de redução de danos, oito eram governamentais, três, 
serviços universitários e uma, organização não-governamental (ver Tabela 4 e Figura 11).

Todas eram institucionalmente fortalecidas e com grande experiência na área de saúde pública e, 
mesmo as organizações governamentais, contaram com o apoio dos UDI e uma importante base comunitária. 

A participação dos UDI ocorreu tanto na formulação das políticas, nas definições de estratégias e no 
planejamento de materiais  informativos e educativos, como na execução de ações, na forma de agentes de 
saúde (redutores de danos). 

O engajamento dos usuários nos projetos como redutores de danos, mostrou-se, ainda uma estratégia 
de reinserção social e de resgate da cidadania dessas pessoas, ao oferecer-lhes atividade remunerada, acesso 
a serviços, identidade e valorização, no contexto de miséria e violência em que viviam. 

Esse fato veio caracterizar um diferencial importante dos projetos brasileiros de redução de danos, 
frente aos projetos europeus, americanos e australianos. 

O pioneirismo da linha e seu caráter ainda polêmico do ponto de vista político estimularam o 
desenvolvimento de uma rede de cooperação entre os executores de subprojetos, para a troca de experiências 
e a discussão de alternativas mais adequadas culturalmente. Esse sistema de networking logo se mostrou útil, 
também em termos de planejamento, avaliação e apoio e, certamente, favorecerá a reprodução da experiência  
e a sustentabilidade das intervenções.

Tabela 4 – Número de subprojetos de redução de danos segundo a 
 natureza dos executores 

LINHA OG UNV ONG Total 
Redução de Danos 8 3 1 12 
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Figura 11 – Executores de subprojetos de redução de danos segundo a
natureza da instituição

Custos

Os doze subprojetos de redução de danos custaram US$ 832.029,07. Esse valor corresponde a 8,6% do 
total do PROJETO  e a 14,3% do total de recursos gastos com subprojetos (transferências). 

O custo médio por subprojeto foi de US$ 69,335.75. Quando executado por uma organização 
governamental,  esse custo foi de US$ 67,347.50 e quando executado por uma universidade. US$ 86,790.15. 
O único subprojeto executado por uma organização não-governamental custou US$ 32,878.56 (ver Tabela 5
e Figura 11).

O custo médio por cliente atendido foi de US$ 357.40.

Os projetos de redução de danos (PRD) demonstraram, assim, constituírem atividades de elevada 
relação beneficio/custo: se considerarmos que o custo médio, para o SUS, de um paciente de aids é da ordem 
de dezesseis mil dólares ao ano*, precisaríamos evitar apenas um caso entre cada grupo de 45 UDI assistidos 
por um PRD para, ainda assim, economizarmos dinheiro. 

_____________________
* NUNES, A . O Impacto econômico da aids/HIV no Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Ministério do 
Planejamento e Orçamento. Brasília, 1997. Esse estudo estimou em US$ 16,056.00 o custo médio de um paciente/ano para o SUS, no 
ano de 1997. Naquele ano, os gastos com assistência farmacêutica representavam 35,7% dos gastos totais com a assistência desses
pacientes, e a estimativa não incluiu os gastos com o acompanhamento laboratorial da terapêutica. Os gastos totais do SUS com 
assistência a portadores e pacientes, no ano de 1997. foram  estimados em 963.36 milhões de dólares. 
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A prevenção de quatro casos de aids entre UDI economiza o suficiente para a 
implantação e manutenção, pelo período de um ano, de um PRD médio**. 

 OG UNV ONG TOTAL 
TOTAL 538.780,05 260.370,46 32.878,56 832.029,07
CUSTO MÉDIO 67.347,50 86.790,15 32.878,56 69.335,75

Figura 12 – Custos da área de redução de danos segundo a natureza das 
instituições executoras (em US$ 1.000.00) 

Resultados

2.328 UDI contatados por projetos de redução de danos; e

388 pessoas (população em geral) indiretamente atingidas por meio da vinculação de UDI. 

________________________
** Esta afirmação está baseada nas informações sobre o custo médio anual de um PRD apoiado pela CN DST/AIDS-MS (ver acima) 
e nas estimativas de custo médio de um paciente/ano de NUNES (1997) op. cit.
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(...) Existe uma real peculiaridade em cada um deles [PRD], onde os atores envolvidos 
desenvolveram estratégias muito particulares para atingirem os objetivos propostos. O trabalho de 
redução de danos realiza algo que se situa nos limites do que, em Saúde Pública, se considera 
prevenção, e nas fímbrias do sistema, não havendo, portanto, uma tradição consolidada em modelo 
de atuação, em nosso meio. 

As equipes dos PRD, em sua atuação, sabem das dificuldades reais de seu trabalho, 
oferecendo um serviço limitado, por vezes volátil, e, freqüentemente, repleto de riscos. Ao mesmo 
tempo, têm consciência de que estão tocando as fronteiras do que se reconhece filosoficamente por 
liberdade, por direitos humanos, por livre arbítrio, num mundo de preconceitos que limita sua 
intervenção. (...) 

Chama-se a atenção para o fato de que o contato com a população abrangida pode trazer 
novos conhecimentos para a prática da saúde pública, nos processos efetivos (e não autoritários e 
padronizados) de promoção à saúde e prevenção às doenças, exatamente por desenvolver estratégias 
que margeiam e suplantam os limites tradicionalmente alcançados pelo sistema de saúde. 

Avaliação dos projetos de redução de danos – relatório final de pesquisa. Centro Latino-
Americano de Estudos de Violência e Saúde “Jorge Careli” / ENSP / FIOCRUZ, 1998.) 

Sucessos / pontos positivos

Mesmo em caráter experimental, a estratégia demonstrou sua viabilidade e importância para o controle 
da transmissão do HIV em decorrência do uso injetável de drogas no País. 

Estas epidemias, uma vez estabelecidas, colocam para os profissionais de saúde e para as 
comunidades grandes desafios, pois aqueles profissionais têm de desenvolver ações preventivas em 
um contexto de altas taxas de infecção sociais sabidamente adversas, envolvendo estigmatização e 
pauperização da população de UDI e seus pareceiros, e mútua desconfiança entre membros dos 
órgãos públicos e as comunidades mais afetadas. 

Avaliação dos projetos de redução de danos – relatório final de pesquisa. Centro Latino-
Americano de Estudos de Violência e Saúde “Jorge Careli” / ENSP / FIOCRUZ, 1998.) 
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Estratégia de intervenção multi-site, com diretrizes gerais definidas em nível central, como apoio de 
especialistas e agências com apoio de especialistas que contam com larga experiência na área, abertos à 
devida adequação das intervenções aos contextos locais em que deverão ser implementadas; o que 
facilitou a formulação e implantação dos projetos e a elaboração de materiais de informação. Além de 
agilizar a implantação dos subprojetos localmente, a intervenção multi-site permitiu o estabelecimento de 
um sistema de troca de experiências, com efeitos positivos para o aperfeiçoamento contínuo dessa linha 
de intervenção. 

A utilização de usuários e ex-usuários como redutores de danos (agentes de intervenção em campo) que 
possibilitou maior acesso aos UDI e o estabelecimento de vínculos entre estes e os agentes de 
saúde/redutores. Tais vínculos mostraram-se essenciais à formação de redes de prevenção do uso de 
drogas e de transmissão das doenças via uso de drogas. 

Capacitação de profissionais de saúde e, quando possível, dos participantes das redes sociais envolvidas 
no cotidiano dos UDI por representantes de subprojetos de redução de danos, contribuindo para um 
melhor conhecimento e acesso a essa população. 

Desenvolvimento de materiais de informação, educação e comunicação, para atender às peculiaridades 
locais, por parte das coordenações dos vários subprojetos. 

Revisão das concepções e práticas de saúde pública. Incorporação da troca de seringas na rotina de 
algumas unidades de saúde da rede pública. 

Melhor organização e maior oferta de tratamento clínico e psicoterápico aos UDI, seus parceiros e 
familiares. Acesso à populações de risco, até então tradicionalmente abandonadas à próprio sorte. 

Apesar da complexidade da avaliação das estratégias de redução de danos, pelas limitações de 
metodologia de observação, condições adversas onde estas ações acontecem e pouco tempo de 
implantação no Brasil, o conjunto destas medidas de prevenção passou a integrar o repertório básico de 
estratégias das autoridades de saúde pública, mesmo considerando que os conceitos, estratégias e 
diretrizes adotadas estão em processo de legitimação, construção e internalização por parte das equipes. 

Desmistificação do usuário de drogas. 

Mudanças na interpretação da Lei nº 6368/75 (Lei de Entorpecentes) por parte de alguns juristas, 
Ministério Público, parlamentares e outras esferas do poder público, permitindo a implantação da 
estratégia bem como a elaboração de legislação própria por parte de estados e municípios (exemplo da 
Lei Estadual de São Paulo). 

Maior envolvimento da sociedade civil e legitimação das ações de redução de danos por parte dela, 
favorecendo a legalização dos projetos e a obtenção de apoio das comunidades em que se 
desenvolveram. 

Dificuldades / problemas / limitações 

Caráter inovador e polêmico da iniciativa que demanda capacitação sistemática e permanente. 
Tecnologia e processos em adaptação, pouco testados no contexto brasileiro. Padrões, normas e 
procedimentos de implementação do projeto em processo de definição e adequação às diversas realidades 
do País. 

Número reduzido e grande rotatividade de redutores de danos (agentes de campo) devido à instabilidade 
emocional dos mesmos ou agravos a saúde em decorrência da aids (são em grande 

43



proporção UDI ou ex-UDI). Recursos humanos altamente dependentes de financiamentos externos à 
instituição executora. 

Dificuldades para mapear a clientela alvo. As razões apontadas se relacionam não só com a situação 
social do usuário de droga injetável, como também a conflitos entre polícia e narcotráfico. Estes conflitos 
e aqueles existentes no âmbito próprio do tráfico são, em algumas áreas, fatores limitantes da expansão e 
replicabilidade do projeto. (Ressalte-se que essas ações não são resultado de demanda das lideranças 
político-sociais locais.) 

Falta de apoio por parte da rede pública de saúde, precariedade de serviços, de apoio e de tratamento à 
dependência química, assim como para o tratamento das DST, da aids e das hepatites demandadas pelos 
UDI. Falta de preparo e de resposta dos serviços da rede do SUS para o atendimento da clientela de UDI. 
A eficiência dos sistemas de referenciamento para o tratamento depende da capacidade de articulação e 
negociação das coordenações dos subprojetos em cada local. 

Desconfiança e preconceito dos profissionais de saúde em relação às ações de redução de danos. 

A capacitação de agentes ou profissionais para atuarem nos projetos de redução de danos privilegiou 
questões relacionadas à disseminação de informações, com pouca ênfase para o desenvolvimento de 
habilidades em promover mudança de comportamento. 

Mecanismos de gestão dos processos estratégicos dos projetos (treinamento, intervenção e pesquisa) 
também não se ajustam, sem conflitos, à matriz institucional do setor saúde, uma vez que prevêem, na 
sua execução, a participação de grupos populacionais com inserção social e direitos restritos, elementos 
complicadores da reprodutibilidade e sustentabilidade dessa estratégia. 

Sistema de acompanhamento frágil, não existindo treinamento específico para a realização dessas 
atividades e para controle de qualidade. Relatórios de acompanhamento e avaliação com inconsistências 
entre dados e informações apresentadas. Insuficiente desenvolvimento de sistemas de acompanhamento 
das atividades técnico-gerenciais, executadas, em geral, em caráter informal, com pouco retorno quanto à 
satisfação, cobertura e qualidade dos produtos oferecidos. Inexistência de plano de avaliação interno aos 
projetos.

(...) é preciso ressaltar as restrições das informações (...) Alguns PRD não têm o registro 
completo das atividades que desenvolvem, (...) se percebe que nem todos os PRD fornecem a 
informação solicitada. Além disso, existe uma precária confiabilidade do registro referente aos UDI 
efetivamente contactados em todos os projetos, visto que os critérios utilizados para considerá-los 
como tal são bastante variáveis. 

É preciso que se faça uma ressalva no que se refere ao registro das informações. A 
precariedade dos registros nos PRD não difere, em muito, daquela existente nos serviços da rede 
pública de saúde em geral. Isto se deve, em parte, à ausência de uma cultura de registrar 
efetivamente as atividades desenvolvidas, como também à própria falta de conscientização, 
sensibilização ou capacitação dos profissionais em relação a obtenção de registros confiáveis e 
padronizados nos serviços. No caso dos PRD,  tais dificuldades são ainda maiores devido às 
características da clientela alvo e do objeto de trabalho com que têm de lidar. 

Avaliação dos projetos de redução de danos – relatório final de pesquisa. Centro Latino-
Americano de Estudos de Violências e Saúde “Jorge Careli” / Escola Nacional de Saúde Pública / 
Fundação Oswaldo Cruz, 1998.) 
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Carência de atividades de estudo e sistematização de conhecimentos teóricos e da vivência e experiência 
dos agentes multiplicadores, visando o aprimoramento das intervenções voltadas a mudanças 
comportamentais. 

Problemas político-institucionais e legais decorrentes da manipulação sensacionalista da questão redução 
de danos pelos meios de comunicação. 

Ausência ou insuficiente sensibilização de autoridades e meios de comunicação locais, prévia à 
implantação de projetos de redução de danos. 

Resistência maior dos UDI já infectados. 

Recomendações (lições aprendidas) 

A redução de danos demonstrou ser uma alternativa viável para controle da disseminação da epidemia 
entre UDI e suas redes de contatos sociais, entretanto vários grupos apontaram que esta opção foi 
adotada tardiamente, pelo Ministério da Saúde, considerando-se o perfil de difusão da epidemia. 
Mecanismos de difusão de resultados e troca de experiências semelhantes, nacionais e estrangeiras, 
devem se fomentados, com vistas a conferir maiores agilidade e flexibilidade de definição de políticas, 
inclusive em nível de financiadores. 

A redução de danos se configura como uma alternativa de baixo custo, se tomados em consideração o 
impacto epidemiológico e o ônus que representariam para o sistema de serviços de saúde os casos de aids 
e hapatites evitados pela adoção da estratégia. 

A contribuição da estratégia de redução de danos para a visibilidade da questão aids e drogas no Brasil. 
Paradoxalmente, uma vez que têm sido usualmente polemizados de forma sensacionalista pelos meios de 
comunicação. Os projetos de redução de danos têm passado a mensagem de que o problema existe no 
contexto nacional e demanda o envolvimento de diferentes forças sociais na sua solução. Esta relação 
com os meios de comunicação, ainda pouco explorada ativamente pelos projetos, que em sua maioria 
optaram por uma postura defensiva, merece reflexão e intervenção potencializada. 

A necessidade de sensibilização dos meios de comunicação e autoridades locais, previamente à 
implementação de projetos de troca de seringas. 

Considerando-se o contexto em que se inserem os projetos, isto é, de restrições legais e culturais, um 
objetivo importante a ser buscado é o de construir canais de articulação entre as equipes executoras e as 
instituições envolvidas com a questão, em nível federal, estadual e municipal. O pioneirismo da linha e 
seu caráter ainda polêmico do ponto de vista político requerem o apoio e o estímulo para troca de 
experiências entre os vários subprojetos e a discussão de alternativas mais adequadas culturalmente. 
Outra conseqüência do aprimoramento desse sistema de networking, necessário em termos de 
planejamento, avaliação e apoio, certamente será a viabilização de soluções mais racionalizadas e de 
caráter sistêmico, fomentado a replicabilidade e sustentabilidade das intervenções. 

Os mecanismos de gestão dos processos estratégicos dos subprojetos (treinamento, intervenção e 
pesquisa) não se ajustam sem conflitos à matriz institucional do setor saúde, uma vez que pressupõem a 
participação de grupos populacionais com inserção social e direitos restritos, o que constitui um elemento 
limitador da sua reprodutibilidade e sustentabilidade. Para garanti-las, devem ser reforçados os 
mecanismos de inserção formal dos recursos humanos capacitados nas redes de serviços existentes. Isto 
não significa necessariamente sua absorção pela rede de serviços públicos, mas a definição de atribuições 
e o reconhecimento da complementariedade das instituições envolvidas. O credenciamento de serviços à 
saúde, pelo SUS, por exemplo, em regiões de alta prevalência de uso de drogas, deve incluir a exigência 
de existirem, 
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em seus quadros, recursos humanos capacitados para a assistência, a prevenção e o controle do uso abusivo 
de drogas. 

Da mesma forma, a análise da composição orçamentária indica dependência externa importante da 
Coordenação Nacional do PROJETO, especialmente no que se refere a recursos humanos. Trata-se, sem 
dúvida, de um indicativo da baixa sustentabilidade dessa política a nível do Ministério da Saúde e devem 
ser buscadas alternativas para essa questão. 

A riqueza e a diversidade de situações, vivenciadas pela inclusão do grupo de usuários no processo de 
criação de seus próprios vínculos sociais, reitera que as redes de prevenção são alternativas viáveis para o 
controle das drogas e da transmissão das doenças via uso de drogas. 

Como os sistemas de avaliação são incipientes e a maioria dos subprojetos entende a avaliação como 
processo externo a ser realizado pela Coordenação Nacional, em geral não se dispõe de estudos de linha 
de base, o que limita grandemente a avaliação de impacto nas intervenções executadas. Neste sentido, 
duas recomendações se fazem pertinentes: o desenvolvimento e implantação de um sistema de 
acompanhamento das ações dos subprojetos e o desenvolvimento da avaliação de impacto, onde existir 
indicadores de base. Também é necessário reforçar o desenvolvimento de sistemas de acompanhamento e 
avaliação interna, considerando-se o caráter inovador da linha em análise. 

A linha se defronta com problemas de reprodutibilidade dado o contexto político-institucional em que se 
desenvolve. Neste sentido é imprescindível desenvolver estratégias de envolvimento de autoridades e 
lideranças comunitárias e de divulgação dos resultados e experiências semelhantes, no sentido de tornar 
visíveis os aspectos importantes da estratégia e demonstrar a validade e a viabilidade da abordagem. A 
aproximação com os meios de comunicação social e com as instituições interlocutoras deve ser ativa e 
não passiva ou defensiva. Objetivos instrucionais dessa natureza e o ensino de estratégias de articulação 
devem ser incorporados aos treinamentos das equipes de coordenação dos subprojetos.

As estratégias de legitimação e apoio voltam-se para a busca do amparo necessário frente à 
forte pressão social, às respostas e justificativas de atuação institucional. 

As equipes investem na formação de um potente cinturão de apoio moral de instituições e 
autoridades dos setores de saúde, promoção social, justiça e segurança pública, órgãos específicos 
que lidam com a questão das drogas ilícitas e com a assistência aos usuários de drogas, 
representantes do poder legislativo e entidades de direitos humanos e assistência humanitária. 

As estratégias de apoio são tecidas, sobretudo, nas suas relações com a rede do sistema de 
saúde e de atenção aos problemas de drogadição, no sentido de encaminhamento para atenção e 
tratamento da população-alvo do projeto e de sua rede de sociabilidade. Essas estratégias de apoio 
são usadas de forma muito intensa nos projetos do sistema público, embora as ONG também as 
desenvolvam, ainda que de forma menos abrangente. (...) 

Um dos problemas mais sérios que os PRD enfrentam diz respeito a este último ponto: os 
centros de recuperação. Há muito poucos espaços públicos para o acolhimento e tratamento desses 
pacientes.

Avaliação dos projetos de redução de danos – relatório final de pesquisa. Centro Latino-
Americano de Estudos de Violência e Saúde “Jorge Careli” / ENSP / FIOCRUZ, 1998. 
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3.3. Tratamento

Caracterização / políticas / objetivos / clientelas 

Esta área de atuação compreendeu dez subprojetos cujos executores são instituições governamentais 
(cinco das dez envolvidas), não-governamentais (quatro) e um serviço universitário, desenvolvendo ações de 
tratamento do usuário de drogas, em regimes variados de abordagem terapêutica e de reinserção social. 

Em que pese suas diferentes características e o fato de eles executarem subprojetos das linhas de 
centros de tratamento, centros de referência e projetos comunitários, denominaremos as instituições desse 
conjunto genericamente de centros de tratamento. 

Os objetivos a serem atingidos pelos subprojetos dessa área consistiam em: 

provisão de tratamento a usuários de drogas através da ampliação do acesso a serviços médicos, terapias 
ocupacionais e atendimento social e psicológico para clientes e suas famílias; 

fortalecimento das instituições selecionadas para assistir pessoas portadoras do HIV e doentes de aids; 

prevenção da transmissão de DST  e da infecção pelo HIV entre usuários de drogas por meio de 
informação, educação, aconselhamento e provisão de preservativos e  

melhoria da qualidade de vida dos usuários de drogas contaminados pelo HIV e doentes de aids, pelo 
acompanhamento e pela busca de sua reintegração na sociedade, após o tratamento. 

Embora houvesse consenso sobre os objetivos gerais acima, verificou-se uma significativa variação 
entre as diferentes estratégias de atendimento adotadas pelos subprojetos. Assim, alguns se dedicaram ao 
atendimento em regime ambulatorial ou de hospital-dia, enquanto outros ofereciam tratamentos mediante 
internação voluntária dos pacientes. 

A preocupação com a reinserção social da clientela esteve refletida em todos os projetos, com 
utilização de recursos de laborterapia, lazer e apoio terapêutico. 

A maioria dos centros de tratamento já detinha experiência anterior no tratamento de dependentes 
químicos, mas pouca ou nenhuma experiência com pacientes portadores do HIV e com aids. Assim, as 
equipes tiveram de receber treinamentos de atualização para apoiá-las na incorporação de novas abordagens 
e modalidades de tratamento, de forma a melhorar a qualidade do atendimento aos novos clientes. 

Devido às mudanças no perfil da clientela desses centros, que passou, de uma maioria de dependentes 
de álcool, para um número bem maior de dependentes de drogas ilícitas, e para uma população mais jovem, 
as metodologias e os regimes de tratamento demandaram modificações, bem como o desenvolvimento de 
tecnologias mais apropriadas à população jovem. 
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Um dos problemas mais observado nos centros foi a dificuldade de oferecerem serviços 
adaptados a UDI, de desenvolverem mecanismos de facilitação do acesso dessa clientela aos serviços e de 
se articularem com o sistema judiciário para o oferecimento de penas alternativas aos UDI sentenciados a 
penas de reclusão. 

De qualquer forma, os centros desenvolveram um sistema para recrutar novos clientes através dos 
pacientes em tratamento. Essas redes de UDI aumentam a cobertura dos subprojetos e melhoram as 
condições de sustentabilidade dos mesmos, na medida em que a reinserção social dos egressos passou a 
contar com grupos de apoio nas comunidades de risco, e, sobretudo, servem de retaguarda para os projetos 
de redução de danos. 

Particularmente em relação à sustentabilidade, tanto organizações governamentais como não-
governamentais compartilham uma preocupação comum: a pouca prioridade que vislumbram, seja nas 
instituições-mãe (nas governamentais) seja na sociedade (em ambas), para o problema dos usuários de droga, 
ainda mais quando infectados pelo HIV. A sensação é de que a sociedade tende a se ocupar apenas de grupos 
já tradicionalmente assistidos, como crianças, idosos e portadores de deficiências, deixando as pessoas que 
(supostamente) entram em situação de risco por decisão própria e voluntária, à sua própria mercê. 

No ambiente institucional tradicional dos serviços de saúde mental, a percepção prevalente é de que o 
problema dos UDI é não apenas difícil de abordar como perturbador sobre a dinâmica de atendimento 
tradicionalmente oferecido a neuróticos e psicóticos e, por isto mesmo, pouco priorizado. Contudo, aqueles 
serviços/subprojetos que se estruturaram a partir das diretrizes da Coordenação de Saúde Mental do 
Ministério da Saúde (e oferecidos no âmbito do SUS), tornando-se núcleos ou centros de apoio psicossocial 
específicos para a dependência química, apresentaram resultados extremamente positivos para sua 
continuidade, independente de recursos externos. A avaliação desses subprojetos evidenciou necessidades de 
melhor capacitação das equipes e de intercâmbio com outros centros da mesma natureza, para discussão 
sobre técnicas terapêuticas e o compartilhamento de experiências e tecnologias. 

Infelizmente, houve uma evolução muito pequena na abordagem terapêutica dessa clientela, e de 
demanda novas, tanto em termos quantitativos como qualitativos, em razão de despreparo do pessoal, das 
instalações, do funcionamento e da própria filosofia de tratamento, baseada na abstenção. 

As avaliações mostrando redução do uso de drogas constitui, sem dúvida, o principal resultado da 
atuação desses subprojetos, seja pela própria tradição e vocação das instituições envolvidas, seja pelo 
ingresso da aids no cenário do uso de drogas injetáveis. 

Da mesma forma foram positivas a busca e as soluções encontradas para o problema da dificuldade de 
acesso à clientela. Alguns projetos estabeleceram alternativas de busca mais ativas e com envolvimento de 
segmentos da população alvo, particularmente buscando contato através das suas redes de sociabilidade. 

Os centros de tratamento fizeram progressos, ainda e por pequenos que fossem, na direção de se 
tornarem os programas de tratamento mais apropriados para a reabilitação e reinserção social específica dos 
UDI. Contribuíram, também, para a redução da transmissão do HIV entre UDI pelo desenvolvimento de 
estratégias apropriadas de prevenção. Para aumentar sua eficácia, os centros de tratamento também atuaram 
como interface entre os UDI, suas famílias e sociedade. 

Os centros introduziram os usuários no sistema médico, possibilitando a essa clientela não apenas 
tratamento para a dependência e tratamento e prevenção das DST, da infecção pelo HIV e da aids, mas 
também o acesso a todos os serviços públicos dos quais os UDI e as suas famílias estavam excluídos. 
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Executores

Na área de tratamento, executaram-se dez subprojetos, cinco dos quais por organizações 
governamentais. Na sua maioria tratavam-se de instituições públicas com tradição na área, mas com 
experiência limitada em relação ao novo perfil da clientela. Quatro executores são organizações não-
governamentais. Os centros de referência, todos serviços universitários, também oferecem ações de 
tratamento, no âmbito de seus subprojetos (ver Tabela 6 e Figura 13).

A maioria dos executores de subprojetos de tratamento eram instituições preexistentes, de natureza 
pública, com reconhecimento da Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde, e do Conselho 
Federal de Entorpecentes do Ministério da Justiça. Assim, os recursos necessários ao desenvolvimento das 
atividades (recursos humanos, equipamento, estruturas físicas, insumos, conhecimento e tecnologia) já 
estavam presentes na maioria dessas instituições. Os recursos aportados pelo PROJETO serviram, 
principalmente, para alavancar a implementação das ações desejadas, estimular a retomada de interesse ou 
abrir uma nova frente de atividades, como no caso da atenção a usuários de drogas, independentemente de 
sua situação de soropositividade. Esse fato teve, necessariamente, forte implicação na implementação e nos 
resultados dessa área do PROJETO inclusive na sua sustentabilidade. 

Os dois subprojetos comunitários que ofereceram ações de tratamento foram selecionados por meio de 
concorrência pública. 

Tabela 6 – Número de subprojetos na área de tratamento segundo a linha e 
a natureza dos executores 

LINHA OG UNV ONG TOTAL 
Centros de tratamento 
Projetos comunitários 

5
-

1
-

2
2

8
2

TOTAL 5 1 4 10 

Figura 13 – Executores de subprojetos na área de tratamento segundo a 
natureza da instituição 
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Custos

É difícil estabelecer com precisão ou custos totais da área de tratamento do PROJETO, uma vez que 
nos subprojetos de centros de referência esse componente não teve seus custos identificados de forma 
isolada.

O conjunto de oito subprojetos de centros de tratamento+ e os dois subprojetos comunitários de 
tratamento perfizeram um total de gastos de US$ 771,616.06. Esse valor corresponde a 8% do total do 
PROJETO e a 13,2% de todas as transferências (custos do total de subprojetos). 

O custo médio por projeto na área de tratamento foi de US$ 77,161.61. Quando executado por uma 
organização governamental, esse custo foi de US$ 80,523.31; quando executado por uma organização não-
governamental, US$ 91.499,88, contabilizando uma diferença muito pequena. 

Quando executados na linha de centros de tratamento, o custo médio por projeto foi mais que o dobro 
do dos projetos comunitários. 

O custo médio por paciente atendido* foi de US$ 86.99, nos centros de tratamento, e de US$ 437.67, 
nos projetos comunitários. (Ver Tabela 7 e Figura 14).

Tabela 7 – Custos dos subprojetos na área de tratamento segundo a linha e 
a natureza dos executores (em dólares) 

LINHA OG UNV ONG TOTAL 
Centros de tratamento 
Projetos comunitários 

333.566,14
-

69.050,40
-

287.154,71
81.844,81

689.771,25
81.844,81

TOTAL 333.566,14 69.050,40 365.999,52 771.616,06
CUSTO MÉDIO 80.523,31 69.050,40 91.499,88 77.161,61

________________________
+ Três centros de tratamento (Casa de Recuperação Pró-vida, de Itajaí, SC; Ciaps, da Secretaria de Estado da Saúde de MT, de 
Cuiabá, MT; e ISM, da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, de Brasília, DF) não tinham apresentados seus relatórios
financeiros de final de projeto até 23/2/99, razão pela qual consideraram-se como gastos apenas os respectivos totais comprovados
até aquela data. 
* Trata-se realmente de um custo médio, que não considerou o regime de tratamento (ambulatorial, hospital-dia, casa de apoio, 
internação).
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Figura 14 – Custos da área de tratamento segundo a natureza das  
instituições  executoras (em dólares) 

Resultados

a) Em centros de tratamento

7.929 usuários de drogas e usuários de drogas injetáveis assistidos por equipes 

    multidisciplinares 

b) Em centros de referência

217 usuários de drogas atendidos. 

c) Em projetos comunitários*

75 usuários de drogas assistidos em regime de internação; 

112 usuários de drogas assistidos em regime ambulatorial; 

834 encaminhamentos de adolescentes e adultos jovens a serviços de saúde; e 

186 usuários de drogas encaminhados para tratamento. 

________________________

* Os dados referem-se ao conjunto de projetos comunitários, e não apenas aos dois projetos comunitários de 
centos de tratamentos. 
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Sucessos / pontos positivos 

Desenvolvimento de estratégias mais ativas de acesso a UDI, com envolvimento de segmentos da 
população alvo, particularmente pela utilização das redes de sociabilidade. 

Desenvolvimento de estratégia e metodologia de tratamento mais apropriadas à reabilitação e à 
reinserção social dos UDI, com o serviço constituindo interfase entre os UDI, suas famílias e 
comunidade. 

Desenvolvimento de ação cooperativa altamente proveitosa com a COSAM, do que resultou a 
implantação de três serviços, nos moldes das diretrizes preconizadas, integrados ao SUS, sem ônus de 
pessoal, promovendo a retaguarda para os projetos de redução de danos e com o desenvolvimento de 
novas metodologias de tratamento. 

Inserção dos UDI no sistema médico com acesso aos serviços públicos dos quais eles e suas famílias 
estavam excluídos. 

Capacitação de UDI como multiplicadores e, conseqüente, participação na execução de projetos de 
prevenção, contribuindo para criar uma rede de apoio nas comunidades de risco que poderão prover 
apoio aos UDI antes, durante e após o tratamento. 

Oferecimento de capacitação para trabalhadores da rede de assistência e de prevenção por parte de 
centros especializados em tratamento de UDI, acarretando melhoria nas propostas de tratamentos e 
minimização dos preconceitos existentes nesses serviços e instituições. O potencial dos centros de 
tratamento para capacitação de recursos humanos, para a replicação é elevada, porém com pequena 
amplitude até o momento. 

Dificuldades / problemas / limitações 

Dificuldade em acessar os UDI. Baixa visibilidade da população UDI. Marginalização dos UDI por 
outros usuários de droga (que não injetáveis), por trabalhadores de saúde e pela população em geral, 
dificultando o acesso dos mesmos aos serviços de saúde e assistência social. 

Panorama mutável e pouco conhecido do consumo de drogas. 

Pouca mobilidade social e institucional, com aumento da marginalização em decorrência da associação 
do uso de drogas injetáveis com soropositividade. Empobrecimento dessa população e queda na 
qualidade de vida devido ao uso do crack.

Juvenilização dos consumidores de drogas, com dificuldade das instituições em proporem atividades 
para essa clientela. 

Entrada do crack no mercado de drogas a preços muito menores que a cocaína injetável, promovendo 
uma rápida e importante degradação física e mental dos usuários que dificulta a busca dos serviços de 
saúde e o acesso a eles por parte dos serviços. Mudança para pior do comportamento sexual de risco de 
usuários de drogas já sensibilizados para o problema, quando substituem as formas anteriores de 
administração pelo fumo do crack.

Exigência da abstinência como critério para manutenção em tratamento. 

Os métodos, técnicas, normas e padrões terapêuticos ainda permanecem extremamente individualizados, 
com pequena margem de reprodução em contextos diferentes, reduzindo
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possibilidade de replicação, e estruturados antes da epidemia, não se adaptando às necessidades dessa 
nova realidade. 

Ausência de formas sistematizadas de registro de informações pelos subprojetos, para o 
acompanhamento e a avaliação, que permitam estabelecer comparações e identificar sucesso ou 
insucesso das diferentes estratégias  utilizadas. 

Dificuldade dos pacientes em responder questionários e outras formas de acompanhamento 
estabelecidas, em razão de baixa escolaridade e de condições derivadas do uso indevido de drogas. 
Dificuldade dos serviços em desenvolverem protocolos e sistemas de registro que dêem conta dessa 
realidade.

Reduzida cultura de integração e articulação política e técnica entre as instituições e serviços de 
tratamento, principalmente os especializados em drogas e aids, e o SUS, reduzindo o acesso e o potencial 
dos recursos e instrumentos terapêuticos. As instituições governamentais sofrem menos com esse 
problema, dispondo de um leque maior de recursos para referência e contra-referência. 

Irregularidade nos fluxos financeiros do PROJETO  e atrasos significativos nos repasses para os centros 
(em especial das primeiras parcelas), o que afetou suas atividades (retração de metas e diminuição do 
tempo de duração dos projetos), com impacto sobre o número de clientes atendidos e suas famílias. 
Morosidade no processamento e liberação de recursos por parte das instituições executoras. 

Limitadas oportunidades de intercâmbio político, técnico e científico entre as diversas experiências em 
curso.

Recomendações (lições aprendidas) 

As dificuldades de implementação dos subprojetos de tratamento não foram apenas técnicas e políticas 
(embora essas sejam intensas), mas derivam também da situação de discriminação social e institucional 
que sofrem os usuários de drogas. 

Não se podem esperar impacto em curto prazo no tratamento de UDI, dadas as características políticas e 
culturais do problema, aliadas às características sócio-psicológicas desse grupo. 

Os projetos de tratamento, pela natureza intersetorial da ação e pela necessidade de apoio local da 
comunidade, demandam forte articulação e integração tanto no âmbito do SUS como fora dele. A 
capacidade de articulação política de cada projeto é um fator fundamental para sua sustentabilidade. 

Deve ser revisto o critério de abstinência para admissão e manutenção em programas de tratamento e, 
conseqüentemente, a estruturação de serviços adaptados ao conceito de redução de danos, com crescente 
oferecimento de tratamentos alternativos. 

O equacionamento da oferta satisfatória de tratamento para UDI indica a necessidade de que sua 
abordagem seja feita de forma intensiva, personalizada e duradoura, junto a pacientes e comunidades, 
causando grande preocupação a possibilidade de faltarem recursos e apoio institucional que levem à 
descontinuidade dos subprojetos. É preciso buscar meios de institucionalizar suas ações e reduzir a 
dependência de recursos externos das instituições executoras. 

Mudanças epidemiológicas como, por exemplo, adventos do crack, implicam em mudanças nas 
estratégias de atuação e de captação de pacientes.
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Deve ser buscado uma melhor articulação das ações assistenciais internas com as ações de prevenção 
extra-muros, uma vez que as recaídas são freqüentes. 

Há necessidade de estratégia mais ativas de busca de pacientes, utilizando meios de comunicação, redes 
institucionais e rede de sociabilidade. 

O envolvimento das famílias dos pacientes é fundamental para a reintegração social do paciente e a 
garantia da efetividade das ações preventivas. 

Como o conjunto de subprojetos adotaram estratégias diversificadas de atuação demandam um sistema 
de acompanhamento e avaliação que permita a identificação das intervenções melhor sucedidas e sua 
replicação.

Há necessidade de capacitação permanente das equipes que atendem pacientes portadores do HIV e 
doentes de aids, para a abordagem adequada dos UDI, e das equipes que atuam com usuários de drogas, 
para a articulação com aqueles serviços. 

Há necessidade de desenvolver estudos de custo efetividade das diferentes alternativas de tratamento.  
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3.4 Capacitação de pessoal 

Caracterização / políticas / objetivos / clientelas 

Esta área objetivava a identificação e capacitação de pessoal estratégico de instituições envolvidas em 
ações relevantes para o PROJETO. Ela incluiu a implantação de dois centros de treinamento regionais, nas 
regiões Centro-Oeste e Sul, e de três centros de referência, em cujos subprojetos tomou relevância o 
componente de treinamento. Ao todo foram cinco subprojetos que cumpriram essa missão. 

Em relação ao componente treinamento, os objetivos dos subprojetos eram: 

treinar profissionais de saúde, saúde mental e educação e assistentes sociais nas áreas substantivas de 
dependência química e prevenção e tratamento da infecção pelo HIV, aids e drogas, com foco prioritário 
no usuário de drogas injetáveis; 

treinar líderes comunitários nas áreas de prevenção do abuso de drogas, das DST e da aids, com ênfase 
na população usuária de drogas injetáveis; e 

treinar usuários e ex-usuários de drogas injetáveis como agentes de saúde, motivadores e multiplicadores 
para prevenir a transmissão do HIV, mediante a promoção de práticas seguras. 

A clientela de treinados foi, assim, muito variada, incluindo: 

UDI, suas famílias e pessoas mais diretamente vinculadas ao paciente, que formam sua rede de apoio; 

profissionais das áreas de saúde e saúde mental, serviço social, do Poder Judiciário, autoridades locais, 
líderes comunitários e ex-usuários de drogas injetáveis, como multiplicadores. 

pessoas participantes de grupos de risco, como crianças de rua, UDI, estudantes de primeiro e segundo 
graus.

Executores

Os subprojetos de treinamento foram executados por instituições maduras, com missão institucional e 
atribuições claramente definidas, conhecidas e demandadas, quadro de pessoal qualificado, tradição de 
trabalho técnico na área, articulações institucionais consolidadas, experiências anteriores de projetos de 
cooperação técnica internacional e fontes orçamentárias próprias, geralmente complementadas por recursos 
recebidos mediante apresentação de projetos (ver Tabela 8 e Figura 15).
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Tabela 8 – Número de subprojetos na área de capacitação de pessoal 
segundo a linha e a natureza dos executores 

LINHA OG UNV ONG TOTAL 
Centros de treinamento 
Centros de referência* 

-
-

1
3

1
-

2
3

TOTAL - 4 1 5 
* Os projetos de centros de referência incluíram componentes de prevenção, tratamento e pesquisa, além de 
capacitação de pessoal. 

Figura 15 – Executores de subprojetos na área de capacitação de pessoal  
segundo a natureza da instituição 

Custos

É difícil quantificar os gastos no esforço de capacitação de pessoal desenvolvido pelo PROJETO, já 
que quase todas as linhas e subprojetos tinham, em proporções variadas de seus custos, um componente de 
treinamento. Os gastos com esse componente não foram computados separadamente,nos subprojetos de 
centros de referência, e, na maioria dos subprojetos financiados, essa categoria de despesa igualmente não foi 
determinada. Para complicar mais o cálculo, a Coordenação Nacional do PROJETO produziu e distribuiu um 
número significativo de edições e exemplares de materiais instrucionais e de informação, em grande parte 
utilizados no âmbito desses subprojetos, e também apoiou a realização de treinamentos no exterior tanto para 
o seu pessoal como para o pessoal das instituições executoras de seus subprojetos (ver Tabela 9 e Figura
16).
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Os dois subprojetos de centros de treinamento perfizeram um total de gastos de US$ 448,849.45. O 
custo médio desses projetos de centro de treinamento foi US$ 224,424.72, independentemente da natureza do 
executor.

De qualquer forma, considerando apenas os repasses feitos aos subprojetos de centros de treinamento, 
o custo médio por treinado (multiplicador) foi de US$ 955.00. 

Tabela 9 – Custos dos subprojetos na área de capacitação de pessoal 
segundo a linha e a natureza dos executores (em dólares) 

LINHA OG UNV ONG TOTAL 
Centros de treinamento 
Centros de referência* 

-
-

244.525,30
823.809,87

204,324,15
-

448.849,45
823.809,87

TOTAL - 1.068.335,17 204.324,15 1.272.659,32
CUSTO  MÉDIO - 267.083,77 204.324,15 254.531,86 
* Os projetos de centros de referência incluíram componentes de prevenção, tratamento e pesquisa, além de 
capacitação de pessoal. 

Figura 16 – Custos da área de capacitação de pessoal segundo a natureza 
das instituições executoras (em US$ 1,000.00) 
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Resultados

Os resultados da área de capacitação de pessoal, considerado todos as linhas e subprojetos foram os 
seguintes:

a) Projetos Escola 

5.715 professores multiplicadores capacitados; e 

15.202 alunos monitores capacitados. 

b) Projetos comunitários 

576 multiplicadores capacitados (169 oficinas de capacitação de multiplicadores 
realizadas), com o seguinte perfil: 

298 adolescentes (51,7%); 

60 professores da rede pública e particular de ensino (10,5%); 

54 pais de adolescentes escolarizados (9,4%); 

75 usuários de drogas (13%); 

10 usuários de drogas injetáveis (1,7%); e 

79 profissionais e técnicos (13,7%). 

c) Projetos de redução de danos 

304 pessoas capacitadas para atuação em projetos de redução de danos. 

d) Centros de treinamento 

470 multiplicadores capacitados para atuarem em ações de prevenção. 

Sucessos / pontos positivos 

Descentralização das atividades de capacitação, com possibilidades de supervisões locais, com maior 
abrangência e adequação à realidade local. 

Capacitação de gerências de projetos, tanto de instituições governamentais como não-governamentais, 
para a elaboração e implementação de projetos de prevenção com supervisão sistematizadas. 

Desenvolvimento de estudos e pesquisas, novas metodologias de treinamento e produção de materiais 
instrucionais.

58



Criação de oportunidades sistemáticas, contínuas e permanentes de aperfeiçoamento e para troca de 
informações  e materiais, incluindo visitas a outros centros, estágios, viagens de estudo, reuniões e 
encontros.

Inclusão de temas de caráter substantivo, especifico da área de interesse do PROJETO, nas 
programações das atividades de treinamento. 

Formação de redes sociais na quais os centros obtiveram inserção na comunidade e articulação com 
outras instituições governamentais e não-governamentais. Contribuição para fortalecer as relações de 
trabalho com parceiros, como as secretarias de Educação e Saúde, para o desenvolvimento de programas 
abrangentes de treinamento e tratamento. 

Supervisão dos projetos gerados pelos multiplicadores. 

Através de suas pesquisas, os centros também identificam comunidades de risco e definiram 
intervenções de prevenção apropriadas. 

As ações de capacitação propiciaram não apenas aperfeiçoamento individual, mas também uma maior 
conscientização dos profissionais no desempenho de seus papeis sociais e institucionais, na execução de 
projetos.

Dificuldades / problemas / limitações 

Falta de clareza do perfil, missão e responsabilidades de cada instituição, causando sobreposição de 
atividades e falhas no recrutamento e na definição dos objetivos e conteúdos dos cursos. 

Ocorrência  de entraves na assimilação dos multiplicadores treinados no regresso a suas instituições de 
origem. Em algumas instituições os multiplicadores se sentiram isolados e frustrados com a falta de 
cooperação e apoio para a replicação do treinamento, o que resultou no atraso de algumas atividades. 
Esses fatos, em contrapartida, tiveram o efeito positivo de estimular a formação de grupos 
interinstitucionais espontâneos de apoio, para discussão de problemas comuns, reduzindo o isolamento. 
Em estudo realizado pelo Prodequi, foi verificado que 75% dos multiplicadores que completaram o 
treinamento nesse centro conseguiram alcançar seus objetivos após o retorno à instituição de origem, 
apesar das dificuldades encontradas. 

Com relação às etapas especificas dos projetos realizados, verificou-se que os 
multiplicadores tenderam a executar as etapas preliminares e iniciais, como sensibilização das 
chefias, sensibilização da população-alvo e disponibilização de recursos materiais e financeiros, 
verificando-se uma redução gradativa da freqüência das etapas mais complexas, como 
supervisionar monitores, avaliar e elaborar relatórios da intervenção realizada. 

Avaliação do Centro de Treinamento para Prevenção da Drogadição e das DST/Aids da Região 
Centro-Oeste – processo de formação do multiplicador, Prodequi-UNB, junho de 1998. 
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Inexistência de um acompanhamento técnico sistemático da implantação e implementação das ações dos 
multiplicadores, para atender necessidades de reformulações de plano inicial, gerando descompromisso 
posterior com as diretrizes nacionais. 

De uma forma geral, todos os centros identificaram a falta de material instrucional como a maior 
limitação para o cumprimento dos objetivos propostos, embora tenham sido desenvolvidos vários 
materiais, tanto centralmente pela CN-DST/AIDS-MS, quanto pelos próprios centros. 

Alto custo unitário do multiplicador treinado. 

Recomendações (lições aprendidas) 

Aprimorar o sistema de recrutamento e seleção dos treinandos. Necessidade de articulação com 
instituições locais que enviam seus representantes para capacitação e de estabelecer compromisso e apoio 
político-institucional para os projetos gerados nos cursos. 

Aperfeiçoar o sistema de supervisão dos projetos ou ações gerados pelos centros de treinamento. 

Desenvolver um sistema de acompanhamento e avaliação das atividades dos centros de referência e de 
treinamento que permita (i) revisar continuamente os subprojetos, ajustando-o aos contextos 
epidemiológico, social e político-institucional locais; (ii) identificar metodologias de intervenção mais 
efetivas nas áreas de pesquisa, informação e comunicação, prevenção, treinamento e tratamento e (iii) 
desenvolver e sistematizar conhecimentos teóricos sobre as mencionadas áreas. 

Fortalecer a articulação entre os subprojetos de centros de referência e de treinamento e os subprojetos 
de outras linhas (centros de tratamento, projetos Escola e comunitário) de forma a que todos se 
beneficiem dos conhecimentos e experiências acumulados na implementação dos subprojetos. 

Melhorar as estruturas de financiamento dos subprojetos, de forma a reduzir os atrasos no recebimento 
de fundos pelos projetos e, em decorrência, a descontinuidade dos mesmos. 

Necessidade da gerência atual resgatar a credibilidade profissional e de gestão, prejudicada por 
dificuldades criadas pela primeira gerência. 

O indicador da aplicação da metodologia construída pelo CT/Centro-Oeste/Prodequi, no que 
tange à multiplicação e educação entre pares, como estratégia de prevenção da drogadição e das 
DST/aids, refere-se ao nível de execução dos projetos elaborados pelos multiplicadores. 

Os resultados [de avaliação] demonstram que cerca de 60% dos multiplicadores executaram 
integral ou parcialmente seus projetos. No entanto, o fato de que apenas 10,2% chegaram à fase 
final de execução e que 31,5% dos multiplicadores não executaram seus projetos sugere a 
necessidade de se investigar as variáveis associadas a esse desempenho, tanto daqueles que tiveram 
êxito quanto dos multiplicadores que não conseguiram viabilizar suas propostas. (...) 

Considerando na dimensão da educação entre os pares – aspecto fundamental  dessa 
metodologia – que está presente nas ações preventivas dos projetos executados ou em execução, 
constata-se que um percentual importante dos multiplicadores atingiu o contato com os monitores, 
selecionados entre a população-alvo. No entanto, percebe-se o desafio que representa efetivar este 
processo, no que tange à formação e supervisão desses monitores, sendo estas etapas as menos 
executadas.

Avaliação do Centro de Treinamento para Prevenção da Drogadição e das DST/aids da Região 
Centro-Oeste – processo de formação do multiplicador, Prodequi/UNB, junho de 1998.

60



3.5. Estudos de pesquisa e avaliação

Caracterização / políticas / objetivos / clientelas 

A área de estudos de pesquisa e avaliação iniciou-se tardiamente no período de execução do Projeto. 
Essa iniciativa tratou de reverter, pelo menos parcialmente, a crítica que todas as avaliações parciais 
mostravam e os executores sentiam da existência de uma grande carência de elementos, dados e informações 
que permitissem, às vezes minimamente, o acompanhamento e a avaliação do PROJETO. 

Essa linha, assim, consistiu na realização de estudos de avaliação das demais linhas de ação do 
PROJETO e de pesquisas com o objetivo de levantar a situação de base do uso e do usuário de drogas 
injetáveis e esclarecer melhor o universo dos usuários de droga no Brasil. 

O desenvolvimento e a implementação de metodologias de avaliação das ações promovidas pelo 
PROJETO evidencia-se como de altíssima prioridade. 

Esses estudos de avaliação buscavam responder perguntas como: que linhas/estratégias funcionaram e 
quais não; quais ações foram ou são mais efetivas para modificar a freqüência de determinados 
comportamentos; qual a composição adequada de atividades e recursos; a quem devem ser dirigidos os 
programas; quando e onde devem executar-se; quanto custam etc 

A atividade de pesquisa é de grande importância em programas de redução de danos, em especial para 
avaliar a efetividade das estratégias e atividades implementadas, razão pela qual era tão essencial conhecer a 
situação de base encontrada pelos subprojetos. 

Outros objetivos relevantes de pesquisa nessa área foram o monitoramento de tendências em relação à 
comportamentos de risco e sua relação com informações de natureza demográfica, soroprevalência e medidas 
preventivas.

Uma séria carência consiste nas dificuldades metodológicas e operacionais dessas pesquisas, em 
especial em relação à técnicas de medida de mudanças comportamentais e de risco de populações 
específicas.

Executores

Os projetos de pesquisa e avaliação, em sua grande maioria, foram levados a efeito por experientes 
centros de pesquisa universitários, governamentais e privados. Outros se executaram por pequenas 
organizações não-governamentais. Também nessa área encontramos instituições executoras de várias 
naturezas (ver Tabela 10 e Figura 17).
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Tabela 10 – Número de subprojetos na área de estudos de avaliação e 
pesquisa segundo a linha e a natureza dos executores 

LINHA OG UNV ONG TOTAL 
Pesquisa
Estudos de avaliação 
Projetos comunitários 

1
1
-

2
2
-

4
-
2

7
3
2

TOTAL 2 4 6 12 

Figura 17 – Executores de subprojetos na área de estudos de avaliação e 
pesquisa segundo a natureza da instituição 

Custos

A área de estudos de avaliação e pesquisa custou ao PROJETO US$ 734,518.97, correspondendo a 
7,6% do total de gastos do PROJETO  e a 12,6% dos gastos com subprojetos. 

Os projetos desenvolvidos por organizações governamentais saíram, em média, no mínimo 40% mais 
caros que os executados por centros universitários e organizações não-governamentais (ver Tabela 11 e
Figura 18).
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Tabela 11 – Custos da área de estudos de avaliação e pesquisa segundo a 
linha e a natureza dos executores (em dólares) 

LINHA OG UNV ONG TOTAL 
Pesquisa
Estudos de avaliação 
Projetos comunitários 

96.065,82
95.466,96

-

66.788,27
134.819,65

-

257.981,21
-

83.417,05

420.835,30
230.266,62

83.417,05
TOTAL 191.512,79 201.607,92 341.398,26 734.518,97

CUSTO MÉDIO 95.756,39 50.401,98 56.899,71 56.899,71

Figura 18 – Custos da área de estudos de avaliação e pesquisa segundo a 
natureza das instituições executoras (em US$ 1,000.00)
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Resultados

Foram realizados os seguintes estudos: 

a) estudos de avaliação: 

Avaliação intermediária do Projeto AD/BRA/94/851 (CN-DST/Aids-MS, dezembro de 1997);

Avaliação dos subprojetos de redução de danos (Claves/Ensp/Fiocruz, junho de 1998);

Avaliação dos centros de referência e de treinamento (Prodequi/UnB, junho de 1998); e

Avaliação do Projeto Escolas (Cebrid/EPM/Unifesp, dezembro de 1998);

b) projetos de pesquisa: 

Estudos multicêntrico de HIV e hepatites entre usuários de drogas injetáveis – fase II (Rio de Janeiro,  
Salvador e Santos); 

Estudos da relação das DST/aids e drogas no Sistema Penitenciários do Rio de Janeiro;

Situação de base dos usuários de drogas injetáveis atendidos pelos projetos de redução de danos 
apoiados pela CN-DST/Aids-MS;

Comportamento sexual da população brasileira; e 

Estudos com usuários de drogas injetáveis.
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3.6. Coordenação e gerência 

Coordenação

A atividade de coordenação e gerência do PROJETO, em nível nacional, inclui um conjunto de 
atividades, entre as quais destacam-se: 

a advocacia pela incorporação do tema “drogas e aids” na linha política da CN DST/AIDS-MS; 

a definição conceitual, de política e estratégias e de seus atores; 

a articulação intra e interinstitucional, em especial com COSAM, AESA, CONFEN e SENAD; 

a manutenção da equipe de coordenação nacional; 

a tarefa de planejamento, acompanhamento e avaliação, a ser feita de forma integrada com os demais 
setores da CN DST/AIDS-MS; 

o apoio à elaboração de subprojetos; 

a gestão financeira; 

a definição e implementação de instrumentos de acompanhamentos; 

o planejamento e a realização de reuniões, oficinas e eventos similares para formulação de políticas, 
coordenação de atividades, supervisão e avaliação de subprojetos e integração de executores; 

a elaboração de instrumentos de avaliação em parceria com peritos e centros brasileiros de excelência; 

a elaboração, edição, produção e distribuição de materiais instrucionais, educativos e boletins; 

a articulação com organismos internacionais e a gestão da cooperação técnica internacional; 

a proposição e gestão de parcerias com corporações, associações e organizações nacionais e estrangeiras; 

a elaboração de pareceres e subsídios e a produção de materiais para a Assessoria Parlamentar do 
Ministério da Saúde, as consultorias legislativas do Congresso Nacional e das Assembléias Legislativas e 
a imprensa; 

as ações tendentes ao fortalecimento institucional dos executores; 

a elaboração de relatórios; e

 a advocacia. 
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Custos

Em ternos de custos, as atividades de coordenação e gestão nacional do PROJETO, incluindo a 
manutenção de duas equipes de coordenação (no Ministério da Saúde e no UNDCP), corresponderam a 3.8 
milhões de dólares e a 39,6% dos gastos totais do projeto. Do total de recursos a disposição do Projeto, e que 
perfazem 5.8 milhões, 60,4% foram transferidos sob a forma de convênios e contratos para executores de 
subprojetos das cinco linhas de ação do PROJETO (ver Figura 19).

Figura 19 – Custos do PROJETO segundo grandes linhas 
(em US$ 1,000.00) 

Os gastos com recursos humanos consumiram 45,8% dos gastos com coordenação e gestão e 18% dos 
recursos totais do PROJETO. Pessoal é o segundo maior fator de custo isolado, correspondendo a 19,8% 
dos gastos de coordenação (e a 7,8% do total). É de ressaltar que, no caso da CN DST/AIDS-MS, os
recursos humanos da coordenação do PROJETO são altamente dependentes de financiamento externo, 
o que é um indicativo de baixa sustentabilidade dessa instância de coordenação. 

Um volume maior de gastos do que esse, no entanto, se fez em atividades de treinamento (5,2% dos 
quais em treinamentos no exterior). A atividade de treinamento, financiada com recursos da Coordenação 
Nacional do PROJETO, representou 22,5% do total de gastos com coordenação e gestão e atingiu 859.5 mil 
dólares.

O segundo fator de custo em importância consistiu na elaboração, edição, produção e distribuição 
de materiais instrucionais, educativos e de informação, executadas diretamente pela 
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Coordenação Nacional do PROJETO, que somou um gasto de um milhão e trezentos mil dólares, 
correspondendo a 35,7% do total de gastos com coordenação e gerência e ao principal fator de custo isolado. 
Em relação ao total de custo do Projeto, ele representa 14,1%. 

Os gastos com ações de coordenação propriamente dita (viagens e reuniões) foram outro fator de custo 
importante, consumindo meio milhão de dólares ou 14% dos gastos com coordenação e gerência, e que se 
justificam em razão do caráter inovador do PROJETO a exigir freqüentes ações de supervisão, avaliação, 
redirecionamento e, principalmente, coordenação e articulação entre executores. Esses gastos, no entanto, 
atingiram apenas 5,5% do custo total do PROJETO. Boa parte dos custos com advocacia estão embutidos 
nesse ítem. 

Por fim, os gastos com infra-estrutura material (custo de missão, equipamentos, insumos etc.) não 
atingiram mais que 168 mil dólares, correspondendo a apenas 4,4% do total dos custos com coordenação e 
gerência e a menos de 2% do total do PROJETO (ver Tabela 12 e Figura 20).

Tabela 12 – Fatores de custo relativos à coordenação e gerência do 
PROJETO

FATORES DE CUSTO       VALOR (US$ 1,00) % 
Pessoal  754.269,62 19,8 
Consultoria 135.200,61 3,5 
Treinamento 859.546,07 22,5 
Recursos Humanos (subtotal) 1.749.016,30 45,8 
Prod. Materiais Educ/Instruc/Out 1.362.466,40 35,7 
Reuniões 273.650,86 7,2 
Viagens 257.183,34 6,8 
Coordenação (subtotal) 530.834,20 14,0 
Custos de missão 62.926,16 1,7 
Equipamentos 25.506,53 0,7 
Insumos  40.992,32 1,1 
Diversos 39.065,10 1,0 
Infra-estrutura (subtotal) 168.490,11 4,5 

TOTAL 3.810.807,01 100,0 
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Figura 20 – Custos de gerência e coordenação do PROJETO 
segundo fatores de custo (em US$ 1,000.00) 

Fortalecimento institucional dos executores 

O fortalecimento institucional dos executores foi missão estratégica para viabilidade e a 
continuidade da política. Como se viu, o PROJETO, desde a sua formulação inicial, buscou identificar os 
serviços, projetos, instituições e organizações com potencialidade para implementar ações voltadas à 
prevenção do uso de drogas, com ênfase para a prevenção da transmissão do HIV pelo uso de drogas 
injetáveis.

Nem sempre esta busca resultou na identificação de institucionais ou serviços experientes. Com 
freqüência, a falta de alternativas em determinadas regiões ou campos de atuação levou a apoiar e aprimorar 
as existentes. Por seu lado, mesmo as instituições e projetos mais experientes e maduros necessitaram – e 
muito – do apoio do PROJETO para o seu desenvolvimento e para dar a resposta exigida pelos novos 
desafios que se lhes apresentava. 

Assim, o PROJETO caracterizou-se por apoiar e financiar intervenções diversas, realizadas por 
instituições com perfis, experiências e estruturas diferentes. 

Nesse contexto, foi prioritário fortalecer institucionalmente os executores-parceiros, e isso se fez, entre 
outras coisas, por meio de: 

assessoria e consultoria técnicas a instituições propositoras e executoras de subprojetos; 

assessoria e consultoria em área administrativa e financeira a instituições propositoras e 
executoras de subprojetos; 

assistência financeira; 

integração e otimização de subprojetos a partir de ações políticas e operacionais em nível 
local;
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oferecimento e viabilização de oportunidades de treinamento; 

acompanhamento dos subprojetos através de reuniões, visitas de supervisão e outros instrumentos; 

edição, produção e distribuição de materiais instrucionais, educativos e de informação em apoio às ações 
dos subprojetos; e 

desenvolvimento de ações de apoio e fortalecimento político das equipes locais, buscando restabelecer a 
confiança das equipes e a credibilidade do PROJETO. 

Advocacia

O enfrentamento de questões ao mesmo tempo tão complexas e tão sensíveis, como são a 
disseminação da aids e sua associação com o uso de drogas, não se fez efetivo sem uma importante e intensa 
ação de advocacia das idéias que o presidem e das estratégias propostas. 

Em primeiro lugar, porque essas intervenções obrigam ao desenvolvimento de estratégias que 
margeiam e suplantam os limites tradicionalmente alcançados pelo sistema de saúde, exigindo uma atuação 
em contextos sócio-culturais que envolvam estigmatização e pauperização dos grupos sociais a que se 
destinam. Intervenções essas que, em geral, se fazem em condições adversas e de mútua desconfiança, entre 
os agentes de serviços públicos e as comunidades mais afetadas pelos problemas que se busca resolver. 

Pela mesma razão, encontram barreiras de visibilidade e de aceitação dos grupos mais afetados tanto 
pela aids como pelo uso de drogas, aos quais, com freqüência, não se reconhecem os direitos de cidadania. O 
controle da infecção pelo HIV entre esses segmentos – em especial os usuários de drogas – requer, em 
primeiro lugar, sua aceitação como membros da sociedade e o reconhecimento de seus direitos de cidadãos. 

Em segundo lugar, porque as estratégias propostas não têm sido adequadamente entendidas no âmbito 
legal e da opinião pública, chocando-se com o desconhecimento – ou negação – do problema, os 
preconceitos e a lei. 

Daí a importância das ações de advocacia que levem à criação de uma consciência do problema, à 
superação de preconceitos e à legitimação das ações, e que permitam as condições para a efetivação dos 
projetos de intervenção. 

Em razão disso, um grande esforço pessoal e institucional e recursos foram investidos em advocacia, 
tanto pela Coordenação Nacional do PROJETO como pelas coordenações e equipes dos subprojetos. 

Essa atividade teve de ser desenvolvida, inicialmente, no âmbito das próprias instituições em que se 
atuava: Ministério da Saúde, UNDCP, secretarias de saúde e educação, universidades, outros órgãos de 
governo e serviços.

Não foi por acaso que a introdução dessa linha de ação na política de controle da aids no Brasil se fez 
tão tardiamente, apesar da evidência dos dados de vigilância epidemiológica que demonstram que os UDI 
são um dos grupos populacionais mais duramente afetados pela epidemia desde, pelo menos, meados da 
década passada. 

Da mesma forma, é essa razão que levou, até a bem pouco tempo, alguns grupos de técnicos a 
abandonarem os serviços públicos em troca da atuação por meio de uma organização não-governamental, em 
decorrência de dificuldades institucionais insuperáveis. 
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Um resultado positivo dessa ação de advocacia é o fato de que, hoje, a atuação no campo de 
intercessão do controle das duas epidemias – aids e uso de drogas – compõe as políticas públicas em nível 
federal, fazem parte da agenda de instituições cujo envolvimento é decisivo, como é o caso da Secretaria 
Nacional Antidrogas do Ministério da Saúde (em especial, no âmbito da CN-DST/AIDS) e do UNDCP, e 
existem atividades específicas nos programas oficiais buscando solucionar a questão. 

Esse resultado decorreu, em grande parte, da intensa atuação da Coordenação Nacional do PROJETO 
junto àquelas e outras instâncias de formulação de políticas para a área. 

A necessidade de defesa da proposta se fez presente também em nível comunitário, onde a 
Coordenação Nacional teve de atuar, da mesma forma, junto às estruturas políticas locais: prefeitos, 
promotores de justiça, secretários de saúde e educação, política, lideranças religiosas e comunitárias e 
formadores de opinião, entre outros. 

Mas não apenas a Coordenação Nacional foi envolvida nessa tarefa, que, em grande parte, ficou sob a 
responsabilidade dos coordenadores e equipes dos subprojetos. 

A avaliação dos projetos de redução de danos promovida pelo Ministério da Saúde, evidenciou, por 
exemplo,que todas as equipes desenvolveram estratégias de legitimação e apoio voltadas para a busca do 
amparo necessário, frente à forte pressão social. “As equipes investem na formação de um potente cinturão 
de apoio moral de instituições e autoridades dos setores de saúde, educação, promoção social, justiça e 
segurança pública, órgãos específicos que lidam com a questão das drogas ilícitas e com a assistência aos 
usuários de drogas, representantes do Poder Legislativo e entidades de defesa de direitos humanos e 
assistência humanitária.” (Avaliação dos Projetos de Redução de Danos, agosto de 1998). 

Os projetos Escola também tiveram problemas similares, ainda que não tão acentuados. Na maior 
parte das unidades federadas em que foi executado, o esforço da Coordenação Nacional e das coordenações 
estaduais para vender a idéia foi intenso e, com freqüência, duplicado, em razão das trocas de administração 
dos sistemas de saúde e educação ocorridas no meio do período de execução do PROJETO. Elas se dirigiram 
a apresentar a proposta e a sensibilizar autoridades, professores, pessoal de saúde, diretores e as próprias 
comunidades servidas pelas escolas. 

As dificuldades de institucionalização do Projeto Escolas, na maioria das unidades federadas, segundo 
conclui a avaliação realizada em dezembro de 1998, sugerem que o esforço de advocacia, nesta área, 
necessita ser retomado com mais intensidade e novas estratégias, especialmente com vistas a obter o 
envolvimento e o apoio das direções das escolas. 

A participação em eventos técnico-científicos, congressos, encontros, seminários, reuniões etc. foi 
uma estratégia amplamente utilizada, tanto pela Coordenação Nacional como pelas coordenações de 
subprojetos, com o objetivo de fazer a advocacia das suas propostas e para ampliarem suas redes de 
articulação e apoio. 

Um dos principais entraves à execução da atuação dos subprojetos de redução de danos, de 
prevenção em geral e de tratamento tem sido o ordenamento legal vigente que criminaliza o uso de 
drogas.

Em decorrência, a atuação dos serviços de saúde se faz em um ambiente de mútua desconfiança, o que 
dificulta a visibilidade do usuário de drogas para os serviços e o acesso do mesmo a eles e do serviço aos 
usuários.

O entendimento de que as atividades de troca/distribuição de seringas e material de desinfecção são 
ilegais fazem com que “as atividades de redução de danos sejam freqüentemente desenvolvidas num 
ambiente de quase clandestinidade, levando as equipes a desenvolverem estratégias de sobrevivência pessoal 
e da atuação do projeto” (Avaliação dos projetos de redução de danos).
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Parte do esforço de advocacia se fez nesta área, junto a legisladores, assessorias parlamentares e 
consultorias legislativas, pela ação direta junto a essas pessoas e pela elaboração e divulgação de pareceres 
sobre proposições legislativas. 

Um avanço nesta área consistiu na aprovação de leis estaduais (São Paulo e Santa Catarina) que 
recuperam as atividades de troca/distribuição de seringas para âmbito das ações de saúde pública, retirando-
as da ilegalidade. É também promissora a existência de dispositivo nesse mesmo sentido no projeto de lei da 
nova Lei de Entorpecentes, em tramitação no Congresso Nacional. 

Reconhecendo que as ações de comunicação social são importantes para obter apoio político e social 
para a atuação dos serviços de saúde pública e que a imprensa tem tido, freqüentemente, uma atuação 
desastrosa ao oferecer cobertura sensacionalista para o uso de drogas, contribuindo para  aumentar o 
preconceito, aos olhos da população, investiu-se muito em oferecer artigos, cartas, press releases e outras 
formas de subsídio à atuação dos meios de comunicação. 

O projeto procurou mostrar-se e legitimar-se aos olhos dos meios de comunicação e seu público por 
meio da solicitação de cobertura dos eventos por ele promovidos e pela participação em programas e 
entrevistas de rádio e televisão. 

A atuação da imprensa pode exercer enorme pressão sobre formuladores de políticas para que ações de 
baixo impacto sejam implementadas, desviando recursos humanos, materiais e financeiros escassos da 
atuação sobre problemas bem mais graves, além de contribuir para, por exemplo, popularizar determinadas 
drogas, com provável estímulo ao seu consumo. 

Ações de comunicação social são, assim, importantes para obter apoio comunitário, ao mesmo tempo 
em que, informado e educando a comunidade, teremos informado e educado os formuladores de políticas, os 
formadores de opinião e a burocracia, o que é importante uma vez que as lideranças políticas não se 
aventurarão muito além do que for aceito pelos valores da comunidade. 

Cooperação técnica internacional 

A cooperação técnica internacional foi uma área que cresceu muito durante os mais de quatro anos de 
execução do Projeto, em especial nos últimos anos, resultando em experiências positivas e duradouras de 
cooperação bi e multilateral no seu campo de atuação, com os países do Mercosul, com outros países da 
América do Sul, com os países africanos de língua portuguesa, com a Espanha e outros países europeus, com 
a Austrália e com a Federação Européia de Comunidades Terapêuticas. 

O fato de o Brasil ter sido o primeiro país a integrar as áreas de controle da aids e do uso de drogas e, 
em especial, nosso pioneirismo em executar projetos de redução de danos, acumulando uma importante 
massa crítica de conhecimentos e experiência, habilita-nos como importante parceiro na cooperação 
internacional, inclusive com países europeus. 

A Austrália foi um dos primeiros países onde o Projeto foi buscar cooperação, em vista dos 
excelentes resultados da política e das estratégias de redução de danos aí implantadas. Consultores 
australianos – entre eles os doutores Alex Wodak e Nick Crofts – estiveram no Brasil várias vezes 
ministrando cursos, dando conferências e prestando consultoria. Profissionais brasileiros também foram 
recebidos para estágios em serviços australianos. 

Na área do Mercosul, o PROJETO está dando apoio – na qualidade de colaborador associado – ao 
Projeto de Prevenção da Infecção pelo HIV em Usuários de Drogas Injetáveis no Cone Sul, empreendido, em 
cooperação, pelo UNAIDS e programas nacionais de controle da aids da Argentina, Chile, Paraguai e 
Uruguai, em execução desde 1998. especialistas brasileiros, envolvidos na     
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coordenação e na execução do PROJETO, participaram da equipe que elaborou o projeto para o Cone Sul, na 
qualidade de consultores convidados. 

Esse projeto busca diminuir os efeitos da epidemia de HIV/aids entre usuários de drogas nos países do 
Cone Sul, região onde os dados disponíveis permitem concluir que este é um problema crescente e 
preocupante, ainda que tenha dimensões distintas em cada um dos países. 

O desenvolvimento acelerado do projeto sócio-político do Mercosul, ao mesmo tempo em que 
contribui para aumentar o risco  de infecção – ao intensificar a circulação de pessoas pelas extensas 
fronteiras secas que existem entre os países –, favorece a integração de esforços, a partilha de experiências 
entre os países e a oportunidade de intervenções articuladas e mais efetivas. 

Foram experiência acumulada e a avaliação positiva do PROJETO que o credenciaram a ocupar essa 
posição no âmbito de uma proposta de cooperação internacional multilateral, numa região onde as ações de 
prevenção entre usuários de drogas e seus parceiros sexuais são incipientes e onde a estratégia de redução de 
danos é desconhecida ou mal compreendida. 

Com outros países da América do Sul, a cooperação bilateral que se estabeleceu foi proveitosa para 
ambos os lados e caracterizou-se por: discussão de propostas políticas; troca de materiais educativos e 
instrucionais; realização de estágios em serviços e projetos brasileiros; realização e recebimento de 
consultorias; apoio à realização de eventos e manutenção de uma comunicação por via eletrônica que permite 
consultas recíprocas. 

Os países africanos de língua portuguesa foram objeto de cooperação prestada pelo PROJETO, 
centrada, principalmente, em consultorias para a formulação de políticas e o desenvolvimento de programas 
nacionais de controle da aids, com ênfase para a questão das drogas, e na oferta de estágios em projetos e 
serviços brasileiros para profissionais daqueles países. 

A CN-DST/AIDS-MS tem grande interesse na cooperação com esses países africanos em razão da 
identidade cultural e lingüística que nos une. 

A Espanha foi outro país com o qual desenvolveu-se uma proveitosa cooperação bilateral, 
caracterizada por um intenso intercâmbio de experiências, projetos, idéias e pessoas. 

Essa cooperação não se limitou às agências de coordenação nacional (CN-DST/AIDS-MS e Secretaría
Plan Nacional sobre el Sida),  realizando-se também entre executores, governamentais e não-
governamentais, do programa brasileiro e dos programas dos governos das comunidades autônomas 
espanholas, e não se restringiu ao tema aids e drogas, apenas. 

Deve ser destacada a relevância da oportunidade da realização de estágios por profissionais brasileiros, 
em serviços governamentais e não-governamentais de atenção a dependentes de heroína, de redução de 
danos, de atuação em prisões e outras ações sob coordenação da Secretaria Plan Nacional sobre el Sida da 
Espanha.

A manutenção e ampliação de um programa de cooperação com Espanha é vista como muito desejável 
e produtiva para ambos os lados, na medida em que a experiência brasileira – uma experiência qualificada, e 
gradativamente sistematizada com intervenção preventivas na área de drogas, mais particularmente no que se 
refere à cocaína – seria de grande utilidade para os espanhóis. 

O PROJETO articulou e implementou, também, uma igualmente produtiva  e promissora atividade de 
cooperação com a Federação Européia de Comunidades Terapêuticas, financiada com recursos do 
governo brasileiro e da Comunidade Européia. A Federação, que tem por objetivo desenvolver modelos de 
tratamento, reúne organizações não-governamentais de sete países: Alemanha, Suíça, Itália, Espanha, 
Portugal, França e Holanda.

Esse programa ofereceu estágios para profissionais brasileiros em serviços europeus de tratamento da 
dependência química. 

Por fim, encontra-se em desenvolvimento um programa de cooperação governo a governo, com a 
Suíça, de apoio ao intercâmbio de experiências na área de prevenção e tratamento da hepatite C.  
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4. Glossário de siglas e abreviações 

Abapeq – Associação Baiana de Apoio, Prevenção, Terapia, Estudo e Pesquisa do Abuso de Drogas,   
Salvador. BA 

ABDetran – Associação Brasileira de Departamentos de Trânsito, Brasília, DF. 
Abead – Associação Brasileira de Estudos do Alcoolismo e Outras Drogas, Recife, PE 
Aborda – Associação Brasileira de Redução de Danos, São Paulo, SP 
Abrasco – Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, RJ 
Aids – Acquired Immunodeficiency Syndrom (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) 
Apta – Associação para Prevenção e Tratamento da Aids, São Paulo, SP 
Ceata – Centro de Atendimento a Toxicômanos e Alcoólatras Adolescentes, Duque de Caxias, RJ 
Cebrap – Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, São Paulo, SP 
Cebrid/ EMP/Unifesp – Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, da Escola Paulista de 

Medicina da Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP 
Cepac – Centro Paranaense de Cidadania, Curitiba, PR 
Cetad/ UFBA – Centro de Estudos e Terapias do Abuso de Drogas, da Universidade Federal da Bahia, 

Salvador BA 
Cevahumos – Centro de Valorização Humana, Moral e Social, Palhoça, SC 
Ciaps / SESMT – Centro Integrado de Assistência  Psicossocial para Dependentes de substâncias Químicas, 

da Secretaria da Saúde do Estado do Mato Grosso, Cuiabá, MT 
Cieds – Centro Int. de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, Rio de Janeiro, RJ 
Cimud – Centro de Investigação Multidisciplinar do Uso de Drogas, São José do Rio Preto, SP 
Claves / Ensp / Fiocruz – Centro Latinoamericano de Estudos de Violência e Saúde “Jorge Careli”, da 

Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Crus, Rio de Janeiro, RJ 
Cosam – Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde, Brasília, DF 
CMT – Centro Mineiro de Toxicomania, Belo Horizonte, MG 
CN DST/AIDS-MS – Coordenação Nacional de DST e Aids do Ministério da Saúde, Brasília, DF 
Conen – Conselho Nacional de Entorpecentes do Ministério da Justiça, Brasília, DF 
CRT – Centro de Referência e Tratamento da Aids, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, São 

Paulo, SP 
Desipe – Departamento do Sistema Penal, Rio de Janeiro, RJ 
DST – Doença sexualmente transmissível 
EPM – Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP 
Ensp – Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, RJ 
Febem/ CE – Fundação Estadual do Bem Estar do Menor do Estado do Ceará, Fortaleza, CE 
Fhemig – Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG 
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FHDF – Fundação Hospitalar do Distrito Federal, da Secretaria da Saúde do Distrito Federal, Brasília, DF 
Fiocruz – Fundação Oswaldo Cruz do Ministério da Saúde, Rio de Janeiro, RJ 
Gapa – Grupo de Apoio à Prevenção da Aids 
Grea / USP – Grupo Interdisciplinar de Estudos de Alcoolismo e Farmacodependências, da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP 
HIV – Human Immunodeficiency Vírus (Vírus da Imunodeficiência Humana) 
Iepas – Instituto de Estudos e Pesquisa em Aids, Santos, SP 
Instituto Raid – Instituto Recife de Atenção Integral às Dependências, Recife, PE 
Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Ministério do Planejamento e Orçamento, Brasília, DF 
ISM – Instituto de Saúde Mental, da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, Brasília, DF 
Mercosul – Mercado Comum do Sul 
Nepad / UERJ – Núcleo de Estudos e Pesquisas em Atenção ao Uso de Drogas, da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ 
OG – organização governamental 
ONG – organização não-governamental 
Petrobrás – Empresa Brasileira de Petróleo (estatal) 
PIM – Programa Integrado de Marginalidade, Rio de Janeiro, RJ 
PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (em Inglês, UNDP)
PRD – Projeto(s) de redução de danos 
Proad / Unifesp – Programa de Estudos e Atenção às Dependentes, da Universidade Federal de São Paulo, 

São Paulo, SP 
Prodequi/ UnB – Programa de Estudos e Atenção às Dependências Químicas, da Universidade de Brasília, 

Brasília, DF 
Raid – Instituto Recife de Atenção Integral ás Dependências, Recife, PE 
SEE – Secretaria de Estado da Educação 
Senad – Secretaria Nacional Antidrogas, da Casa Militar da Presidência da República, Brasília, DF 
SÉS – Secretaria de Estado da Saúde
Seped – Sociedade de Estudos e Pesquisas em Drogadição, Rio de  Janeiro, RJ 
Sida – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
SME – Secretaria Municipal de Educação 
SMS – Secretaria Municipal de Saúde
SUS – Sistema Único de Saúde 
UD – usuário de drogas 
UDI – usuário de drogas injetáveis 
UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG 
INAIDS – Programa Conjunto das Nações Unidas em Aids (em Espanhol, ONUSIDA)
UNDCP – United Nations International Drug Control Programme (em Português, Programa das Nações 

Unidas para o Controle Internacional de Drogas)
UNDP – United Nations International Drug Control Programme (em Português, Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento – PNUD) 
Univali – Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, SC 
UNV – universidade (indica um serviço, núcleo ou departamento universitário) 
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Coordenação:

Pedro Chequer 

Coordenação Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids do Ministério da Saúde CN-DST / 
AIDS / SPS / MS 

José  Manual Martinez Morales 
Representante no Brasil do Programa da Nações Unidas para o Controle Internacional de Drogas UNDCP

Consultores (em ordem alfabética):

Bo Mathiasen – Representante Adjunto / UNDCP

Cíntia Freitas – oficial de Programa / UNDCP

Denise Doneda – Assessora Técnica da Unidade de Drogas /CN-DST/AIDS/Ministério da Saúde 

Denise Serafim – Assessora Técnica da Unidade de Drogas /CN-DST/AIDS/Ministério da Saúde

Juliana Americana do Brasil – Assessora Técnica da Unidade de Drogas / CN-DST/AIDS/Ministério da 
Saúde

Luiz Fernando Marques – Gerente Técnico da Unidade de Drogas / CN-DST/AIDS/Ministério da Saúde

Nara Denilse Araújo – Assistente Administrativo-financeiro / UNDCP

Valéria Oliveira – Assessora Técnica / UNDCP

Elaboração de texto: 

Luiz Carlos Romero 
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