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Relatório de execução do 1º encontro do aperfeiçoamento 
“Construção da Rede de Atenção a usuários de drogas e seus familiares”

Sorocaba, 13 a 14 de maio de 2015

Fortalecendo Nós
aprimorando a rede de atenção intersetorial na atenção aos usuários de álcool e outras drogas
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Fortalecendo Nós: aprimorando a rede de atenção intersetorial na atenção aos usuários de álcool e outras 
drogas é um projeto de pesquisa e extensão da Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba, coordenado 
pelo professor Marcos Roberto Vieira Garcia, do Departamento de Ciências Humanas e Educação (DCHE), que tem por 
objetivo aprimorar a rede local de atenção aos usuários de álcool e outras drogas e seus familiares. O projeto é realizado 
a partir de um convênio com a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas (SENAD) e tem parceria com a Prefeitura 
Municipal de Sorocaba.

O projeto está organizado em três etapas:
 

1) Mapeamento dos grupos e instituições que prestam assistência a essa população. O mapeamento foi realizado 
em 2014 e identificou a necessidade de aprimorar a rede já existente, a partir da promoção do diálogo entre 
estes grupos e instituições e da busca de implantação de alternativas para seu melhor funcionamento. 
2) A articulação de uma rede propriamente dita, através de encontros presenciais e virtuais que prezem pela 
troca de experiências, por adensamentos conceituais e pela realização de ações em comum.
3) Acompanhamento das ações previstas para o melhor funcionamento da rede.

 Nos dias 13 e 14 de Maio, no espaço “Céu Sagrado”,  foi realizado o primeiro encontro da atividade de aperfeiçoamento 
“Construção da rede de atenção a usuários de drogas e seus familiares”, correspondente a etapa 2 do projeto. O encontro 
reuniu cerca de 80 profissionais da Rede SUS, SUAS, ONGs e associações, Poder Judiciário e outras instituições.

Datas e locais dos próximos encontros:

15 de junho – segunda-feira (local: Núcleo ETC da UFSCar) 
15 de julho – quarta-feira (local: Núcleo ETC da UFSCar) 
12 e 13 de agosto – quarta e quinta-feira (local: Céu Sagrado) 
15 de setembro– terça-feira (local: Núcleo ETC da UFSCar)
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    Programação geral

13 de maio de 2015
Manhã: Café da manhã de recepção + Abertura oficial + Adensamento 
conceitual: Redes
Tarde: Atividade de mapeamento das redes territoriais

14 de maio de 2015
Manhã: Grupo de práticas e ações + Adensamento conceitual: 
Diretrizes e Práticas da Política de Álcool e outras drogas 
Tarde: Grupos de trabalho: escolha dos temas e planejamento das 
ações
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Primeiro momento: 
Café da manhã de recepção

13 de maio, 2015

Objetivos da atividade

•	 Criar um clima amistoso para o início das atividades
•	 Propiciar tempo para que os participantes comecem 

a se conhecer

Atividade

O café da manhã de boas vindas foi um momento de apresentação 
e descontração dos participantes, idealizado para criar um ambiente 
acolhedor de recepção. Os participantes foram divididos em pequenas 
mesas de café de manhã, na qual, além de comidas e bebidas, havia 
perguntas que os motivavam a se conhecer.

Os mediadores do encontro circularam pelas mesas, apresentando-
se e também participando brevemente das conversas e incentivando 
todos a se apresentarem uns para os outros.

Entende-se que esses momentos informais e descontraídos são 
parte fundamental do encontro, pois propiciam diferentes articulações 
entre os profissionais, promovendo maior integração entre 
eles e sentimento de pertencimento a uma mesma rede.
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Segundo momento: 
Abertura oficial
13 de maio, 2015

Objetivos da atividade

•	 Conhecer os objetivos e etapas do Projeto 
Fortalecendo Nós

•	 Conhecer	os	profissionais	e	 instituições	envolvidos	
na sua execução

Atividade

A	abertura	oficial	do	encontro	contou	com	a	presença	do	professor	
Marcos Roberto Vieira Garcia (DCHE-UFSCar), coordenador do Projeto 
Fortalecendo Nós, com Simone Conejo e Valéria Lisboa, também da 
equipe de coordenação do projeto, com a presença de Edith Di Giorgi, 
vice-prefeita e Secretária de Desenvolvimento Social de Sorocaba e 
também com José Simões, Secretário Municipal de Educação. Todos 
deram boas-vindas aos participantes e apresentaram os objetivos 
gerais do projeto e desta etapa de aperfeiçoamento. 

Contaram que o surgimento deste projeto vem em resposta a um 
diagnóstico em caráter nacional feito pela SENADE de que há uma 
desarticulação entre as instituições e projetos que compõe a rede de 
atenção a usuários de álcool e outras drogas e seus familiares. O projeto 
é dedicado, portanto, a integração das instituições que trabalham 
diretamente com usuários e familiares. 

Marcos, Simone e Valéria apresentaram as 3 grandes etapas 
que compõe o projeto “Fortalecendo Nós”: mapeamento, articulação 
de pessoas e instituições e acompanhamento para continuidade do 
projeto. Este primeiro encontro se refere ao início da segunda etapa 
do projeto e será realizado na forma de um aperfeiçoamento em 
articulação entre os participantes e suas organizações e instituições. 
Esta	etapa	conta	com	a	participação	de	facilitação	gráfica	e	mediação	
de	profissionais	especializados	nesta	temática.

Esta atividade proporciona aos participantes um conhecimento 
geral do projeto e das instituições envolvidas na sua execução. 
Também contextualiza o momento que estão vivenciando 
no conjunto das ações, possibilitando consciência de todo o 
processo.
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Compreendido os objetivos e a proposta do projeto, Edith 
apresentou o contexto político de Sorocaba, no qual o projeto está 
inserido. Durante sua fala, a vice-prefeita enfatizou a importância da 
continuidade dos projetos realizados e ressaltou a necessidade de 
lidar	 com	 o	 desafio	 de	 produzir	 um	 trabalho	 articulado,	 que	 implica	
em aceitar a diversidade existente, compreender as inúmeras de visões 
que envolvem o tema álcool e outras drogas e as diferentes formas de 
abordagem ao usuário dos serviços. Edith apontou que considera que o 
“Fortalecendo Nós” contribui na ampliação do olhar para esta questão 
e espera que possa produzir efeitos para a articulação de uma rede de 
apoio e colaboração entre os trabalhadores.

Em seguida, José Simões falou da alegria de estar presente em 
um momento simbólico como aquele. Em sua fala, ele apontou para 
as inúmeras resistências culturais à discussão sobre álcool e outras 
drogas no ambiente da educação e para a importância da formação 
dos formadores. O Secretário comunicou que a Secretaria de Educação 
está	aberta	a	todos	e	convidou	os	profissionais	presentes	a	conhecerem	
e se envolverem no Conselho Municipal de Educação, para contribuir 
na discussão sobre medicalização infantil e questões relacionadas a 
política de álcool e drogas. 

Segundo	momento:	Abertura	oficial
13 de maio, 2015
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Os momentos de adensamento conceitual estão previstos para 
ocorrerem ao longo de todo o aperfeiçoamento. Serão convidados 
diversos profissionais das áreas temáticas relacionadas ao projeto para 
que realizem falas conceituais expositivas, sempre dialogadas 
com os participantes. Busca-se, com estes momentos, 
aprofundar os conhecimentos teóricos, produzindo novas 
questões e qualificando as discussões.

Terceiro momento: 
Adensamento conceitual: Redes

13 de maio, 2015

e organizações sociais, como analisador da cultura das comunidades 
pesquisadas. Dessa maneira, o olhar lançado ao campo procurava 
entender como as pessoas se relacionavam em vez de partir de 
categorias de análise prévia para olhar para aquela realidade. 

O	conceito	de	rede,	agora	significado	também	às	organizações	e	
relações sociais, passou a ser utilizado no âmbito das políticas públicas 
indicando o trânsito entre as diferentes esferas que a compõem. Para 
a política, organizar-se em rede, parece ser a única forma de abordar 
a diversidade, sair de um centralismo para lidar com uma gama mais 
diversa	 de	 atores	 e	 realidades	 e	 construir	 relações	 significativas	 as	
quais possamos nos referenciar. Atualmente, o Brasil é referência 
no trabalho de rede pelo SUS e SUAS, onde este funcionamento é 
regulamentado. Gustavo apontou que, apesar da importância da 
presença do conceito rede na escrita de portarias que compõe as 
políticas públicas, para a rede de serviços existir articulada, se faz 
necessária uma autoconvocação, para além do decreto. 

Objetivos da atividade

•	 Problematizar o conceito de rede e conhecer seus 
diferentes	usos	e	significados	ao	longo	da	história

•	 Sensibilizar	 para	 as	 potências	 e	 dificuldades	 na	
comunicação entre grupos e instituições

Atividade

Para este primeiro adensamento 
foram convidados a falar Gustavo 
Valentim, um dos mediadores 
responsáveis por esta etapa do projeto, e 
o professor Marcos Roberto Vieira Garcia. 

Em sua fala, Gustavo Valentim problematizou o 
conceito de rede, apontando que é um conceito muito 
disseminado atualmente e usado com diferentes 
significados	 e	 em	 inúmeros	 âmbitos.	 Inicialmente,	
porém, a palavra rede era aplicada somente a objetos 
concretos (rede de pesca, rede de dormir, etc.) e aos 
poucos foi migrando da objetividade para designar 
relações. 

A ampliação do conceito de rede para as relações sociais é uma 
construção feita a partir da antropologia e sociologia e de estudos de 
campo, no qual designou-se o conceito de rede, do estudo das relações 
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Cada instituição é composta por um grupo agregado em torno 
de um objetivo de trabalho e pode ter relações mais democráticas 
ou mais autocráticas, mais ou menos comunicação, e ser um grupo 
mais coeso ou menos coeso. Marcos convidou os participantes 
a refletirem sobre os grupos que pertencem e o trabalho que 
realizam, bem como as barreiras de comunicação existentes: de 
que ordem são elas?

 
Os grupos/instituições também se relacionam entre si, de forma 

análoga aos indivíduos dentro do grupo. A relação entre as instituições 
tende	a	ser	reflexo	das	relações	internas	dos	grupos.	As	barreiras	de	
comunicação também acontecem na relação entre as instituições e 
isso atrapalha a condução e a viabilidade de atividades conjuntas. O 
caminho então seria, se conhecer para produzir relações horizontais, 
comunicar-se para aliviar as barreiras e produzir uma coesão entre as 
instituições. 

Isso	porque	 as	 relações	que	 se	pretendem	 “de	 cima	pra	baixo”,	
tendem a dar errado, visto que soluções prontas não se encaixam 
na realidade; é importante produzir relações dialógicas. Para isso, é 
necessário uma postura de humildade para produzir escuta aberta e 
aprendizado. Marcos apontou para importância do estabelecimento 
de relações horizontais e da promoção do diálogo entre saberes. Não 
significa	 concordar,	mas	 se	 abrir	 pro	 debate,	 apesar	 das	 diferenças.	
Esse é o convite.

 Nesse momento, o debate foi aberto para os participantes 
fazerem ponderações e  questões sobre o tema Rede.  .

Terceiro momento: Adensamento conceitual: Redes
13 de maio, 2015

Na sequência, o professor Marcos Roberto Vieira Garcia 
apresentou o conceito de grupo, apontando que ele é mais do que a 
soma do número de pessoas nele existentes, pois envolve não apenas 
os participantes, mas as relações entre eles, o fator que os une. O grupo 
potencializa	os	indivíduos,	e	também	intensifica	suas	características.	

Marcos	colocou	as	dificuldades	do	funcionamento	de	um	grupo	e,	
ao mesmo tempo, trouxe questões que podem colaborar na melhoria 
das relações coletivas. Apontou que a primeira condição para todos 
os grupos (escola, famílias, instituições etc) é a existência de uma 
relação democrática, que se opõe ao autoritarismo. Pode haver 
liderança, mas tem que haver fala múltipla, escuta e conversas francas. 

A comunicação, portanto, tem papel 
fundamental e precisa ser exercitada 
e experimentada. Quando constituem-
se barreiras de comunicação, aparecem 
conflitos	que	não	circulam	e	vão	produzindo	
tensão e agressividade. A comunicação é 
chave	 para	 aliviar	 e	 resolver	 os	 conflitos	
grupais, uma vez que os problemas são 
inevitáveis. Outro conceito apresentado é 
o de coesão do grupo, fator que permite 
o trabalho em conjunto. A coesão vem da 

proximidade e conhecimento 
entre as pessoas do grupo e 
também do desejo de comporem e 
movimentarem, de estar junto.  
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Painel	realizado	pela	facilitação	gráfica	como	síntese	do	Adensamento	conceitual:	Redes

Terceiro momento: Adensamento conceitual: Redes
13 de maio, 2015
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Quarto momento: 
Mapeamento das redes territoriais

13 de maio, 2015

Objetivos da atividade

•	 Mapear as instituições que atuam no território, as 
ações que realizam e suas articulações

•	 Proporcionar que os participantes possam 
apresentar as suas instituições uns aos outros

Atividade

A atividade teve início com a apresentação dos dados do 
mapeamento realizado pela UFSCar na primeira etapa do projeto.

Mapear as instituições, suas ações e relações em cada território 
foi o convite feito aos participantes. A partir desta atividade conjunta, 
foi possível começar a se conhecer e apresentar o trabalho feito nas 
instituições, caminho importante para fortalecer as parcerias 
entre a rede existente. A representação visual no mapa às 
vezes nos surpreende: a rede que representamos é igual a 
que imaginávamos participar?

SUAS
SUS
Outros

Grupos e instituições mapeados
133 grupos e instituições

50

32

51

46,3%

31,2%

22,5%
SUAS
SUS
Outros

Diagnóstico - Grupos/Instituições
80 respondentes
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Quarto momento: Mapeamento das redes territoriais
13 de maio, 2015

Somente uso prejudicial de álcool

Somente uso prejudicial de drogas

Uso  prejudicial de álcool e drogas

Não atende essa população

Público atendido
80 respondentes

72,5%

10%
7,5%10%

Somente sexo feminino

Somente sexo masculino

Ambos sexos

Não atende essa população

Público atendido
80 respondentes

82,5%

10%

2,5%

5%

Público atendido
80 respondentes

61,2%

16,2%

12,5%10%

Livre demanda

Encaminhamentos

Encaminhamento e livre demanda

Não atende essa população

Conhecimento da rede
 80 respondentes

Não conhece outros grupos/instituições

Conhece um ou dois grupos/instituições

Conhece mais de dois grupos/instituições

53,75%

8,75%
37,5%
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Durante o trabalho, os participantes aproveitaram para se 
conhecer e apresentar o trabalho de sua instituição, bem como ouvir a 
apresentação dos demais. A conversa foi intensa: muitos mostraram-
se surpresos com o próprio desconhecimento da rede e das ações 
realizadas pelos serviços que atuam no seu território. Uma ótima 
oportunidade para se conhecer mais e fortalecer cada vez mais essa 
rede!

Também foi um relato comum a surpresa em relação ao tamanho 
da rede representada: “a rede é muito grande, maior do que a gente já 
imagina. Precisamos conhecê-la mais e melhorar as relações entre as 
pessoas da rede”. 

Em seguida, os participantes 
foram divididos em 4 grupos, um 
para cada uma das 3 regiões de 
Sorocaba	 e	 um	 para	 profissionais	
de instituições não-regionalizadas, 
que atendem todo o município. 
Em cada um dos três grupos 
regionalizados, realizou-se uma 
nova	 divisão	 entre	 os	 profissionais	
que trabalham prioritariamente com 
população adulta e os com crianças 
e adolescentes. Totalizaram, assim, 7 
grupos.

De posse dos mapas de cada uma das regiões, as pessoas 
foram convidadas a colocar sua instituição no mapa. Em seguida, 
foram colocadas outras instituições/atores/locais que não estavam 
representados mas que eles tinham alguma relação. Depois, 
escreveram nas próprias tarjetas colocadas no mapa as atividades/
serviços realizados por cada uma dessas instituições e, por último, 
ligaram as instituições através de uma linha, representando as relações 
estabelecidas com elas.

Assim, foi produzida uma representação visual, elaborada de 
forma participativa e por território, da rede de atenção aos usuários 
de drogas e seus familiares. 

Quarto momento: Mapeamento das redes territoriais
13 de maio, 2015
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Quarto momento: Mapeamento das redes territoriais
13 de maio, 2015

Instituições	ligadas	ao	público	adulto Instituições	ligadas	ao	público	
infantil e adolescente
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Quarto momento: Mapeamento das redes territoriais
13 de maio, 2015

Instituições	ligadas	ao	público	adulto Instituições	ligadas	ao	público	
infantil e adolescente



15

Quarto momento: Mapeamento das redes territoriais
13 de maio, 2015

Instituições	ligadas	ao	público	adulto Instituições	ligadas	ao	público	
infantil e adolescente
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Quarto momento: Mapeamento das redes territoriais
13 de maio, 2015

Instituições	não-regionalizadas
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Estes grupos foram organizados para que os participantes pudessem 
conhecer um pouco mais sobre as práticas realizadas pelos outros 
serviços, bem como pudessem contar e reconhecer potências nas práticas 
que realizam na sua instituição. Os grupos pequenos, o convite para 
dividirem histórias sobre casos que atenderam e a abertura para que as
práticas escolhidas pudessem ser significadas de diversas 
maneiras, garante voz a todos e permite uma conversa não 
burocrática, partindo da experiência de cada um enquanto 
profissional. 

Quinto momento: 
Grupos de práticas e ações

14 de maio, 2015
Objetivos da atividade

•	 Oferecer um espaço de diálogo, para que os 
participantes se apresentassem uns aos outros.

•	 Proporcionar diálogo sobre as práticas de atenção 
aos usuários de álcool e drogas e seus familiares já 
existentes e nomeadas no diagnóstico realizado na 
primeira etapa. 

•	 Favorecer o reconhecimento das práticas de atenção 
realizadas atualmente em Sorocaba e suas potências.

Atividade

Após o café da manhã e da apresentação das atividades e objetivos 
do dia, deu-se início a esta atividade. Cada um pode escolher qual grupo 
queria participar, entre as seguintes opções: acolhimento, atenção 
em momentos de crise, trabalho com famílias e acompanhantes, 
atenção psicossocial, atividades no território, atenção ao adolescente 
e	 trabalho	 com	 grupos.	 Para	 que	 os	 grupos	 não	 ficassem	 grandes	
e a conversa pudesse ser mais íntima, o tema acolhimento e o tema 
atenção psicossocial viraram dois grupos, pois muitos se interessaram 
em contar suas experiências nestes temas. Cada grupo escolheu um 
lugar para sua conversa: no salão, no refeitório, no jardim... 

acolhimento

atenção em 
momentos de crise

trabalho com famílias
e acompanhantes

atenção
psicossocial
atividades 

no território

atenção ao 
adolescente

trabalho
com grupos
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No grupo de atenção em momentos de crise, surgiram práticas 
sobre	acolher	em	situações	emergenciais,	a	possibilidade	de	flexibilizar	
regras para acolher o paciente, a mobilização dos próprios usuários do 
serviço para acolher uma pessoa em situação emergencial, a percepção 
de que conhecer os interesses e gostos do atendido e acompanhá-lo 
facilita no vínculo e manejo, oferta de atendimento e conversas em 
momentos de angústia e a articulação de uma equipe, que possibilitou 
a	desinternação	de	uma	pessoa.	Também	houve	quem	refletisse	sobre	
o que provoca uma situação de crise, apontando a importância do 
diálogo entre as equipes e a gestão.

No grupo de trabalho com famílias e 
acompanhantes, as pessoas contaram sobre como garantir 
e orientar as famílias sobre seus direitos, acompanhar o 
cotidiano, realização de rodas de partilha de experiência, 
a	importância	do	profissional	estar	próximo	das	famílias	
dos atendidos, oferta de uma escuta atenta às famílias. 

Os participantes se apresentaram e foram convidados a lembrar 
de um caso, ou história que tivesse vivido que considerassem 
exemplares para a atuação e/ou debate no tema que escolheram,. Aos 
outros o convite foi para escutarem, fazerem perguntas, para melhor 
conhecer as experiências dos outros participantes. Nos grupos, pôde-
se	perceber	que	a	conversa	estava	 fluindo:	muitas	histórias	a	serem	
divididas, muitas pessoas e práticas a serem conhecidas. Surgem 
questões	parecidas:	afinal,	o	que	define	uma	prática	ou	caso	de	sucesso?	

Nos grupos sobre acolhimento, além dos participantes se 
apresentarem e contarem da instituição a qual pertencem, apareceram 
práticas muito variadas. Entre eles: doação de alimentos e roupas, 
conversas com os usuários do serviço e seus familiares, a sensibilidade 
na maneira de compreender o seu trabalho e o público atendido, uma 
postura em que se reconhece o outro em seus detalhes, demandas 
e integralidade,  formação de vínculos com os usuários, um olhar 
sem preconceitos e disponível ao outro, a vontade e implicação do 
profissional	que	facilita	a	continuidade	dos	tratamentos.	

Quinto momento: Grupos de práticas e ações
14 de maio, 2015
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das necessidades e planos de vida das pessoas com quem trabalham, 
promoção de  jogos de futebol e videoke na praça, a importância 
de fazer busca ativa de usuários e visitas aos familiares,  da 
potência	 de	 estar	 e	 circular	 pelo	 território,	 a	 realização	 de	 oficinas	
a partir da articulação da rede (instituições e comunitária).

No grupo de atenção ao adolescente	foi	feita	uma	reflexão	sobre	
igualdade de gênero e direitos e deveres, também sobre estudo de caso 
para	melhor	compreender	situações	difíceis,	gincana	para	promover	
ocupação do território e aproximar os adolescentes dos serviços 
existentes,	 oficinas	 com	 jogos	 para	 construir	 um	 olhar	 do	 cuidado	
consigo mesmo. 

Nas práticas a partir do trabalho com grupos foram relatadas 
oficinas	 de	 criatividade,	 o	 grupo	 como	 possibilidade	 de	 estar/
experimentar o mundo, grupo de caminhada como possibilidade de 
promoção	de	saúde	e	ressignificação	do	cuidar	de	si,	da	importância	
da	partilha	de	 situações	difíceis	 	 entre	 os	 atendidos,	 do	 grupo	para	
promover a vinculação dos usuários ao serviço, como experiência 
de pertencimento, como referência aos participantes, grupos de 
orientação	de	direitos	e	benefícios,	grupos	ocupando	espaços	públicos	
como forma de aproximação dos usuários. 

Sobre atenção psicossocial os participantes falaram sobre o 
trabalho com casos crônicos e suas possibilidades, a importância 
de tecer redes de atenção a partir da escuta dos casos atendidos, a 
mobilização de diferentes serviços para atender ao usuário, o trabalho 
em grupo para  fortalecer a autonomia das pessoas, possibilitar que 
o cidadão tenha acesso às políticas públicas, sobre como o vínculo, 
significado	 de	muitas	 formas,	 pode	 potencializar	 cuidado	 em	 casos	
muito vulneráveis, da importância de sustentar a intensidade dos 
vínculos em momentos de crise. 

No grupo atividades no território os participantes falaram 
sobre práticas em biblioteca e a realização de contarão de histórias, 
criação de vínculo e aproximação por meio da escuta e consideração 

Quinto momento: Grupos de práticas e ações
14 de maio, 2015
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Este adensamento conceitual teve o sentido de apresentar um 
panorama da Política e Legislação Brasileira sobre Drogas, para que os 
participantes pudessem localizar suas práticas neste 
contexto e conhecer mais sobre as discussões atuais sobre 
o tema. 

Sexto momento: 
Adensamento conceitual: Diretrizes e Práticas 

da Política de Álcool e outras drogas

14 de maio, 2015

para	criar	uma	 legislação	específica	sobre	 	drogas	 -	a	partir	da	qual	
os países começaram a se organizar para pensar sobre isso. Ressalta 
que no início à legislação busca tratar de questões de segurança 
pública	(tráfico,	uso	e	porte	de	substância	ilícitas)	e	que	só	mais	tarde	
a questão do álcool e drogas aparece como tema de políticas públicas 
de saúde e assistência. 

Objetivos da atividade

•	 Apresentar o histórico da política de atenção aos 
usuários	 de	 álcool	 e	 outras	 drogas	 e	 os	 desafios	
atuais da área

•	 Abrir diálogo sobre o contexto político de atenção 
aos usuários de álcool e outras drogas em Sorocaba

•	 Ampliar o conhecimento dos participantes sobre o 
tema

Atividade

Depois dos grupos de trocas de prática, retornamos para um 
adensamento conceitual sobre a  Política e Legislação Brasileira sobre 
Drogas	com	Isabella	Silva	de	Almeida,	terapeuta	ocupacional,	mestre	
em Saúde Coletiva pela Unicamp – Área Política, Planejamento e 
Gestão.

A palestrante trouxe um histórico resumido da política de 
atenção	aos	usuários	de	álcool	e	outras	drogas,	apontando	os		desafios	
atuais	da	área.	Isabella	apresentou	uma	linha	histórica	das	políticas	e	
abordagens do tema álcool e outras drogas, até os dias de hoje, partindo 
da transformação da legislação sobre drogas no país e enfatizando a 
relação das políticas de saúde e segurança para tratar sobre o tema. 
Ela iniciou contando sobre a diretriz mundial da ONU (1971 e 1988)  
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•	 2003 – Construção de uma agenda nacional, mais propositiva. 
Integração	 das	 políticas	 públicas	 com	 a	 política	 nacional.	
Indicação	para	 que	 acontecesse	 a	 efetivação	 da	 legislação	 e	
das orientações em nível municipal. 

•	 Lançada em 2005, a Política Nacional sobre Drogas (PNAD) 
traz uma diferente perspectiva: o usuário não é mais 
entendido apenas como indivíduo fora da lei, o que pressupõe 
um cuidado diverso visando a redução de danos, tratamento, 
recuperação, reinserção social. 

•	 Em 2006 é instituído um novo marco diferenciando o 
traficante,	do	usuário	e	dependente	de	drogas.	Ambos	visam	
uma ressocialização com penas alternativas. 

•	 É instituído o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 
Drogas	 –	 SISNAD.	 Um	 decreto	 presidencial	 regulamenta	 a	
lei e institui o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas 
(CONAD), o Fundo Nacional Anti-Drogas (FUNAD) e é criada 
a SENAD em 1998 e transferida de volta pro Ministério da 
Justiça. Ela é dividida em 3 eixos (diagnóstico situacional, 
capacitação	de	agentes	do	SISNAD	e	projetos	estratégicos).

•	 Em 2007, é aprovada a Política Nacional sobre o Álcool, que 
dispõe sobre as medidas para redução do uso indevido de 
álcool e sua associação com a violência e criminalidade

•	 Em	2008	é	estabelecido	o	limite	de	consumo	e	são	definidas	
penalidades mais severas para o condutor que dirigir sob 
a	 influência	 do	 álcool.	 Também	 criam-se	 restrições	 às	
propaganda de bebidas alcoólicas. 

•	 2010 – Proposta do governo federal com o Plano de 

No Brasil, a primeira legislação 
sobre o tema é de 1938 e propõe 
definir	o	que	é	permitido	e	proibido	
–	 na	 lógica	 da	 fiscalização	 de	
entorpecentes, apontando para 
uma perspectiva criminalizadora 
do consumo de drogas ilegais. 
Seguem os principais marcos legais 
do Brasil:

•	  Em 1976, é estabelecida uma lei 
que passa a dispor sobre medidas 
de prevenção e repressão ao 
tráfico	 ilícito	 e	 uso	 indevido	 de	

substâncias entorpecentes e sobre a prevenção, o tratamento, 
a	 fiscalização,	 o	 controle	 e	 a	 repressão	 à	 produção,	 ao	 uso	
e	 ao	 tráfico	 ilícitos	 de	 produtos,	 substâncias	 ou	 drogas	
ilícitas	que	causem	dependência	física	ou	psíquica.	As	ações	
governamentais, neste momento, focam na repressão e prisão 
(traficantes	 e	 usuários)	 e	 o	 tratamento	oferecido	 tem	 como	
objetivo a abstinência do uso de substâncias. 

•	 Em 1988 é criada a Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD).
•	 Em 2002, após assembleia geral da ONU, o Brasil institui a 

Política Nacional Antidrogas, e passa a dispor informações 
sobre o tema em um portal na internet. Política dialoga com 
o que se está dizendo no exterior, Brasil segue respondendo a 
essas mudanças. 

Sexto momento: Adensamento conceitual: Diretrizes e Práticas da Política de Álcool e outras drogas
14 de maio, 2015



22

Atualmente,	 Isabella	 traz	
como paradigma de atenção na 
saúde pública a redução de danos 
e o fortalecimento das Redes de 
Atenção Psicossocial (RAPS), que
visam produzir práticas articuladas e descentralizadas nos territórios 
– com a participação da atenção básica na atenção à saúde mental, 
por exemplo – e problematizar a ideia de que o usuário de álcool e 
drogas é um doente e que requer internação, prisão ou absolvição. 
Ela também apresentou a rede do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS), apontando a similaridade dos princípios norteadores e 
organizacionais com os do SUS. 

Ao	 fim	da	 exposição,	 Isabella	 seguiu	 esclarecendo	 algumas	das	
colocações dos participantes. 

Para irmos para o almoço, lembramos: a tarde estamos dedicados 
a pensar nas ações dessa rede em potencial. Para que esse trabalho 
siga se desenvolvendo a distância será criado um grupo no Facebook 
para os participantes do encontro. Durante o período do almoço, todos 
são	convidados	a	cadastrar	seus	perfis	à	esse	espaço	de	discussão.	

Esta atividade também contou com o apoio da equipe de facilitação 
gráfica,	 que	 sintetizou	 em	 imagens	 e	 palavras	 os	 principais	 pontos	
abordados pela palestrante.

Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, fazendo uma 
articulação entre vários órgãos governamentais propondo 
ações imediatas e ações estruturantes. Este programa promove 
a interlocução entre as esferas federal, estadual e municipal 
a partir de três eixos: prevenção, cuidado e autoridade. O 
Plano	Integrado	de	Enfrentamento	ao	Crack	e	outras	Drogas	
centraliza a informação no crack por conta de uma ideia de 
“epidemia”. 

Isabella	 também	 apresentou como a mudança nas políticas 
públicas de saúde, com a criação do SUS, e da assistência social, com o 
SUAS, tiveram impacto na atenção às pessoas, incluindo as que fazem 
uso de álcool e outras drogas. 

Em sua fala, ela apresentou os princípios norteadores das políticas 
do SUS (universalidade, equidade e integralidade) e os princípios 
organizacionais (resolubilidade, descentralização e participação dos 
cidadãos). Os serviços de atenção ao usuário de álcool e outras drogas 
tiveram início em 1991, com ampliação da rede de saúde mental. 
Estes visavam a prevenção, assistência e tratamento dos usuários. 
Em 2002, foram implementados os primeiros CAPS AD (Centro de 
Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas) e em 2004 é implementada a 
política	de	atenção	integral	ao	usuário	de	alcoolemia	e	drogas.	Isabella	
salientou novamente como o surgimento de políticas na saúde pública 
para atender usuários de álcool e drogas se relaciona com o contexto 
político brasileiro e mundial. 

Sexto momento: Adensamento conceitual: Diretrizes e Práticas da Política de Álcool e outras drogas
14 de maio, 2015
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Painel	realizado	pela	facilitação	gráfica	como	síntese	do	Adensamento	conceitual:	
Diretrizes e Práticas da Política de Álcool e outras drogas

Sexto momento: Adensamento conceitual: Diretrizes e Práticas da Política de Álcool e outras drogas
14 de maio, 2015
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Divididos nos grupos, os participantes compartilharam os motivos 
que os levaram a escolher este grupo de trabalho e também ideias 
que surgiram. Aos poucos foram pensando ações possíveis de serem 
realizadas	 a	 partir	 destas	 reflexões.	 Cada	 grupo	 também	 combinou	
entre si um cronograma de próximos passos, com atribuições e tarefas 
e uma forma de comunicação à distância. Segue uma breve descrição 
das propostas elaboradas pelos grupos de trabalho: 

Objetivos da atividade

•	 Realizar uma experimentação de articulação de rede 
a partir das questões e demandas levantadas pelos 
participantes

•	 Proporcionar a continuidade e aprofundamento das 
discussões ao longo dos encontros

Atividade

Partindo dos materiais produzidos ao longo do encontro, para 
se inspirar, os participantes foram convidados a pensar em suas 
inquietações:	 quais	 potências	 e	 desafios	 percebem?	 Sobre	 o	 que	
querem	se	aprofundar?	O	que	podem	fazer	juntos?	

Foram distribuídas tarjetas, nas quais eles escreveram ideias, 
vontades,	 questionamentos.	 Em	 seguida	 afixaram-nas	 na	 parede.	
Aos poucos, os mediadores foram criando grandes agrupamentos 
temáticos	que	se	centravam	nas	seguintes	questões?

•	 A rede
•	 Reivindicações 
•	 Cuidar do cuidador/capacitação
•	 Territórios e parcerias
•	 Atenção aos usuários e seus familiares 

Sétimo momento: 
Grupos de trabalho

14 de maio, 2015

Os grupos de trabalho entraram como um dispositivo para 
proporcionar aos participantes a experiência de trabalho em rede 
durante o aperfeiçoamento. A ideia é que os mesmos grupos se 
reencontrem ao longo de todos os encontros durante 
o aperfeiçoamento e possam desenvolver uma ação 
conjuntamente, experimentando a articulação de rede. 
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GT: Reivindicações
O que? Mapear demandas das instituições
Por que? Para conhecer as reivindicações e necessidades das equipes
Como? Através de conversas individuais e em grupo, perguntando e tentando 
reconhecer	os	limites	e	dificuldades	q	reconhecem	no	seu	trabalho	com	os	usuários,	
e também as possíveis sugestões para a superação dessas questões
Quem? Todos do GT em suas instituições
* o GT pede a UFSCar e a SEDES que enviem uma carta aos coordenadores das 
instituições apresentando o projeto e os trabalhos dos GTs para oferecer respaldo 
ao grupo.
Quando? Até o próximo encontro, com trocas de mensagens durante o processo

GT: A Rede
O que?	 Intercâmbio	 entre	 instituições	 e	 apresentação	 de	 todas	 as	 instituições	
participantes do Fortalecendo Nós
Por que?	 Para	 que	 os	 profissionais	 da	 rede	 possam	 conhecer	 suas	 práticas	 e	 os	
serviços oferecidos aos usuários.
Como?	Visitas	de	profissionais	em	outras	instituições.	UFSCar	criará	um	googleform.

- Convite para cada instituição indicar 2 lugares que gostaria de conhecer. 
Participantes farão o convite (email e facebook), uma síntese das vontades e 
colocarão as pessoas em contato.
 -  Produção e divulgação de relatos das visitas
- Apresentação de cada instituição através do grupo no facebook. 

Quem? Todos os GTs e suas instituições. 
Quando? Até o próximo encontro, com trocas de mensagens durante o processo

Sétimo momento: Grupos de trabalho
14 de maio, 2015
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GT: Capacitação (Cuidar do cuidador)
O que? Realizar um levantamento dos recursos já existentes para o cuidado com o 
profissional	e	das	portarias/legislações	que	poderão	embasar	futuras	reivindicações.
Por que? O grupo considera importante é necessário de atividade que articulem o 
cuidado	com	o	profissional	e	formações	que	ajudem	com	os	casos
Quem? Todas divulgarão o que conhecem no grupo do facebook e uma das 
participantes irá responsabilizar-se de reunir essas informações.
Quando? Até o próximo encontro, com trocas de mensagens durante o processo

Sétimo momento: Grupos de trabalho
14 de maio, 2015

GT: Atenção aos usuários e seus familiares
O que? Os	 profissionais	 realizarão	 uma	 escuta	 nos	 serviços	 em	 que	 atuam,	 a	 partir	
da	contação	de	uma	história,	para	identificar	o	que	âncora	o	indivíduo	a	vida,	provoca	
desejo e “brilho no olhar”.
Por que? Para partir deste mapeamento de escuta, focando na vida e não na doença, 
para, construírem ações para trabalhar com os usuários e seus familiares. 
Como? Cristina enviará por e-mail ao grupo a história que será utilizada como metodologia 
para disparar falas dos usuários e seus familiares. A partir daí todos os participantes do 
GT irão ler a história em seus trabalhos e fazer uma escuta atenta sobre os desejos dos 
usuários e seus familiares para dividir o que ouviram no próximo encontro. Estevão e 
Odete divulgarão no grupo de facebook notícias das discussões realizadas  por este GT. 
Quando? Até o próximo encontro, com trocas de mensagens durante o processo
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Sétimo momento: Grupos de trabalho
14 de maio, 2015

GT: Território e parcerias 
O que? Realizar um mapeamento das instituições e serviços da rede atenção aos 
usuários de álcool e outras drogas e construir um mapa que georreferencie e 
disponibilize essas informações de modo interativo na internet.
Como? Neste primeiro momento serão feitas as seguintes ações:

- elaboração de um formulário com as principais informações a serem coletadas 
das organizações que compõem esta rede 
-	Integração	dos	mapeamentos	já	existentes	(Sedes,	Defensoria	Pública	e	UFSCar)
- Constituição de uma plataforma online para disponibilizar essa informação em 
um mapa
- busca das informações nos territórios

Quem?- Formulário - Cláudia e Silvana
-	Integração	dos	Mapeamentos	-	Elaine	e	Juliana
-	Definição	da	plataforma	-	Vivian	e	Juliana
- Busca de informações nos territórios
- Oeste - Renata, Rosana e Juliana
- Norte - Sílvia e Aline
- Sul-Leste - Fernanda, Priscila, Débora e Daniela
- Municipais - Elaine e Juliana

Quando? Até o próximo encontro, com trocas de mensagens durante o processo
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Oitavo momento: 
Encerramento

14 de maio, 2015

A avaliação é feita sempre em mais de um formato, para possibilitar 
a reflexão e a comunicação a todos os participantes: àqueles que se 
organizam melhor pelo papel, pela palavra falada, em 
grupo ou individualmente, etc. Ela é um dos importantes 
elementos que pautam os próximos encontros e passos do 
aperfeiçoamento.

Objetivos da atividade

•	 Compartilhar o resultado dos grupos de trabalho

•	 Realizar uma avaliação conjunta do dia e do encontro 

como um todo

Atividade

Neste momento de encerramento do dia e do encontro, cada 
grupo	de	trabalho	relatou	brevemente	as	ações	definidas.	Em	seguida,	
eles foram convidados a tecer considerações sobre o dia e o encontro 
como um todo. De modo geral, avaliaram positivamente a realização 
deste primeiro encontro e se apresentam bastante motivados com a 
perspectiva da rede. 

Ao	final,	preencheram	individualmente	uma	avaliação	escrita.
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Avaliação geral dos encontros

A pesquisa também revela que o encontro atingiu seus objetivos 
formativos. Buscava-se que os participantes tivessem maior clareza da 
rede de atenção aos usuários de álcool e outras drogas e seus familiares 
de Sorocaba, conseguissem situar melhor seu trabalho e organização no 
cenário nacional e também municipal do tema e tivessem interesse em 
trabalhar	em	rede	com	outras	organizações.	Seguem	abaixo	os	gráficos	
de cada um destes aspectos, com destaque para o fato de que 95% dos 
participantes terem concordado fortemente que o encontro despertou 
neles o interesse em trabalhar em rede com outras organizações.

Gráficos 

De	acordo	com	os	objetivos	do	encontro,	foram	feitas	5	afirmações	
para os participantes realizarem sua avaliação. Estes foram convidados 
a	 classificar	 cada	 uma	 destas	 afirmações	 de	 acordo	 com	 seu	 grau	
de concordância em relação a estas, sendo que 1 representava fraca 
concordância	e	5	forte	concordância.	Os	gráficos	abaixo	sintetizam	as	
respostas dadas ao questionário.

Ao	 final	 do	 1º	 Encontro	 do	 Aperfeiçoamento	 “Construção	 da	
Rede de Atenção a usuários de drogas e seus familiares” foi aplicado 
um questionário de avaliação dos participantes sobre o evento. Esta 
pesquisa teve dois focos: 

•	 compreender a receptividade e avaliação dos participantes 
sobre cada metodologia empregada no encontro, com o 
objetivo de entender quais foram melhores desenvolvidas 
pela equipe de formação e quais são as preferências dos 
participantes em termos formativos;

•	 averiguar se o encontro atingiu seus objetivos formativos 
com esta rede. 

As avaliações das atividades estão distribuídas ao longo deste 
relatório e revelam alta receptividade dos participantes a todas as 
metodologias formativas empregadas, com cerca de  90% aprovação 
em todas elas, seja elas no formato de palestra ou grupos de discussão. 
Isso	nos	orienta	a	continuar	investindo	no	formato	misto	de	encontro	
adotado, mesclando momentos de adensamento conceitual, no qual 
um palestrante discursa sobre um tema, com momentos de grupos 
menores de discussão com diferentes objetivos de trabalho comum.
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Como	você	avalia	as	atividades?
Mapeamento das redes territoriais
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Como	você	avalia	as	atividades?
Adensamento conceitual: Práticas e diretrizes

da política de álcool e outras drogas
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4

5

23

12

1

19

1. O encontro de formação ampliou meus 
conhecimentos sobre a rede de atenção aos usuários de 

álcool e outras drogas e seus familiares de Sorocaba. 

Avaliação dos participantes
QUANTITATIVA

Classifique de acordo com seu grau de concordância com a afirmação,
sendo 1 menor concordância e 5 maior concordância.

Nota

1  
2 
3 
4 
5  

2. O encontro de formação ampliou meus conhecimentos 
sobre possibilidades de cuidado aos usuários de álcool e 

outras drogas e seus familiares. 

3. O encontro despertou meu interesse em trabalhar 
em rede com as outras organizações na atenção aos 
usuários de álcool e outras drogas e seus familiares. 

4. O encontro me permitiu ter maior clareza 
do papel da organização na qual trabalho 

dentro das políticas nacionais sobre drogas. 

5. O encontro me permitiu ter maior clareza do 
papel da organização na qual trabalho dentro da 

rede de atenção aos usários de álcool e outras 
drogas e seus familiares de Sorocaba.

Planilha1

Página 8

1 1

2 0

3 10

4 16

5 28

1 0

2 1

3 2

4 13

5 37

O encontro de formação ampliou meus 
conhecimentos sobre a rede de atenção 
aos usuários de álcool e outras drogas e 
seus familiares de Sorocaba.

O encontro despertou meu interesse em 
trabalhar em rede com as outras 
organizações na atenção aos usuários de 
álcool e outras drogas e seus familiares .

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

28

10

1

16

Planilha1
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1 1

2 0

3 10

4 16

5 28

1 0

2 1

3 2

4 13

5 37

O encontro de formação ampliou meus 
conhecimentos sobre a rede de atenção 
aos usuários de álcool e outras drogas e 
seus familiares de Sorocaba.

O encontro despertou meu interesse em 
trabalhar em rede com as outras 
organizações na atenção aos usuários de 
álcool e outras drogas e seus familiares .

1

2

3

4

5

1

2

3

4

537

13

12

Planilha1
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1 1

2 1

3 4

4 21

5 27

Como você avalia Espaço físico?
1 1

2 0

3 0

4 2

5 51

O encontro me permitiu ter maior clareza 
do papel da organização na qual trabalho 
dentro das políticas nacionais sobre drogas.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

27

4

1

21

1

Planilha1
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1 0

2 1

3 4

4 22

5 28

Como você avalia Alimentação?
1 0

2 0

3 0

4 1

5 53

O encontro me permitiu ter maior clareza 
do papel da organização na qual trabalho 
dentro da rede de atenção aos usuários de 
álcool e outras drogas e seus familiares de 
Sorocaba.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

28

4

1

22
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Planilha1

Página 4

1 1

2 1

3 4

4 21

5 27

Como você avalia Espaço físico?
1 1

2 0

3 0

4 2

5 51

O encontro me permitiu ter maior clareza 
do papel da organização na qual trabalho 
dentro das políticas nacionais sobre drogas.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

51

12

Planilha1
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Como você avalia Organização do evento?
1 0

2 0

3 0

4 3

5 50

1

2

3

4

5

50

3

Planilha1

Página 9

1 0

2 1

3 4

4 22

5 28

Como você avalia Alimentação?
1 0

2 0

3 0

4 1

5 53

O encontro me permitiu ter maior clareza 
do papel da organização na qual trabalho 
dentro da rede de atenção aos usuários de 
álcool e outras drogas e seus familiares de 
Sorocaba.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

53

1

Como você avalia:
Espaço	físico

Avaliação dos participantes
QUANTITATIVA

Avalie os seguintes aspectos do encontro com nota de 1 a 5. 

J

L
Nota

1  
2 
3 
4 
5  

Como você avalia:
Organização do evento

Como você avalia:
Alimentação
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Avaliação dos participantes
QUALITATIVA

Que bom que... (aponte os aspectos positivos do encontro)
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Avaliação dos participantes
QUALITATIVA

Que pena que... (aponte os aspectos negativos do encontro)
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Avaliação dos participantes
QUALITATIVA

Que tal se... (dê suas sugestões para o próximo encontro)
•	 Houvesse a apresentação	do	que	foi	trabalhado	ao	final	dos	

grupos (1º dia). 
Os encontros do grupo Fortalecendo Nós continuassem

•	 Tivesse todo ano 
Nos comprometermos de verdade 
A Cris cantar no próximo encontro!!

•	 Encontros mais próximos e contínuos
•	 Pudéssemos trazer representantes dos usuários 

(representatividade)
•	 Ainda não tenho sugestões. Obrigada!
•	 Se colocar palestras sobre o voluntariado. Voltado ao ser humano, 

e não ao TER
•	 Soluções por parte dos gestores municipais
•	 Fosse criada uma abertura para o intercâmbio de ações e 

abordagens entre os instrumentos da rede
•	 Nós nos encontrássemos independente desse curso, para dar 

sequência	e	colocar	em	prática	o	que	fizemos	e	discutimos	aqui.	
Meu muito obrigada por esta oportunidade. 
Beijo no coração de todos comprometidos com esse evento! 
Betânia Maria

•	 Os trabalhadores de outras políticas (educação, habitação, 
esportes, cultura) estivessem presentes

•	 Os próximos encontros fossem no mesmo local
•	 Os próximos encontros fossem aqui
•	 Os encontros continuassem mesmo após o encerramento da 

proposta
•	 Entre mais nos efeitos das drogas
•	 Encontros mais próximos e contínuos
•	 Fizéssemos	mais	encontros	como	estes?
•	 Pudesse acontecer todo ano

•	 Lugar neutro
•	 Esse tipo de encontro fosse instituído
•	 Tenha mais vezes iniciativas assim. Parabéns!
•	 Gostei do que ouvi, vi e compartilhei
•	 Se pudesse ser feito mais vezes
•	 Conseguirmos divulgação para melhor nossos conhecimentos
•	 Tivéssemos mais tempo para apresentação do trabalho 

desenvolvido pelos diferentes grupos
•	 Envolvimento desses atores da rede (que não participaram) 

Espaço de cuidado
•	 Para	próximo	encontro,	profissionais	como	psicólogos	expliquem	

para os transformadores o ato de ser voluntário, de por a mão na 
“massa”, de ser humilde, de se colocar no lugar do outro... de ouvir. 
Senti um clima mais frio nesse sentido, está mecânico

•	 Todos os dias fossem no Céu Sagrado
•	 Não tenho
•	 Convide os demais da rede (saúde, educação, MP, TJ, garantia de 

direitos)
•	 Não fosse a única capacitação
•	 Alguns combinados fossem realizados, como por exemplo os 

participantes resumirem as falas e para isso, controlar o tempo, 
como 5 minutos de fala, e não 15 minutos como aconteceu

•	 Manter a qualidade do trabalho!
•	 O	conceito	de	rede	se	expandisse	para	cidades	da	região?
•	 Convidar outras organizações
•	 Rede de ensino municipal e estadual pudessem participar
•	 ... to be continued!
•	 Convidássemos pessoas que não se inscreveram
•	 Fico na expectativa
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Indicação	do	Prof.	Marcos	Roberto	Vieira	Garcia
Curso de prevenção dos problemas relacionados ao uso de drogas
Capacitação para conselheiros e lideranças comunitárias
(Capítulo 9 - O trabalho comunitário e a construção de redes de cuidado e proteção)
http://conselheiros6.nute.ufsc.br/wp-content/uploads/2014/10/livro-texto.pdf

Material	da	Profª	Isabella	Silva	de	Almeida
Apresentação “Política e Legislação Brasileira sobre Drogas”
https ://dr ive .google .com/f i le/d/0ByCfugpsgUcSeUtmR0NvcXVSLU0/
view?usp=sharing
Filme “Quebrando o Tabu”
https://www.youtube.com/watch?v=tKxk61ycAvs

Material de referência
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Realização

Financiamento

Parceria

Concepção e execução
do aperfeiçoamento

Facilitação gráfica

Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas - SENAD/MJ

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entremeios - articulação de rede e políticas públicas
Núcleo Entretempos - formação em saúde, direitos humanos e assistência social

Coletivo EntreLinhas


