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Os Municípios brasileiros 
como protagonistas no 
enfrentamento ao crack

Apresentação

A CNM dando seguimento à pesquisa anterior, realizada em novembro de 2011, a qual identi-
ficou entre os Municípios pesquisados, que 89,4% enfrentam problemas com a circulação de drogas 
em seu território, apresenta uma série de informações sobre a questão das drogas no Brasil, obtidas 
por meio do sistema de informações Observatório do Crack.

Disponibilizaremos a seguir informações que retratam o consumo e circulação de crack e 
outras drogas em nosso país, nível de consumo, problemas que a existência da droga acarreta nos 
Municípios, áreas mais afetadas, estrutura da rede de atenção ao dependente químico, número de 
usuários atendidos pela rede municipal de saúde e assistência social. Bem como o financiamento 
das ações de prevenção, tratamento e reinserção social, realizadas pelos gestores municipais e o 
financiamento da União para o plano de enfrentamento ao crack e outras drogas.

Outro diferencial desse novo estudo é um capítulo dedicado a análise do Plano “Crack é 
possível vencer” do Governo Federal, onde abordaremos as propostas e eixos de atuação, correla-
cionando com o que os Municípios estão desenvolvendo.

Este estudo será dividido em tópicos: introdução, análise de dados, Observatório do Crack e 
outras drogas e financiamento das ações pelos entes federados.
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A droga

O crescimento do consumo de crack no Brasil denota uma marcante transformação nos hábi-
tos dos usuários. Durante o período de 1960 até o início dos anos 1990, houve crescente prolifera-
ção do consumo de maconha e outras drogas químicas como o Ácido Lisérgico – LSD e anfetaminas 
variadas. Mas a repressão sobre a oferta dessas drogas no mercado estimulou o aparecimento de 
novos produtos obtidos por outros processos. 

Assim surgiu o crack, oferecido ao usuário por um preço final bem mais acessível que a coca-
ína, mas com um poder devastador muito mais intenso, causando prejuízos não só ao usuário, pois 
seus efeitos nocivos atingem todos os setores sociais.

É sabido que o uso de crack altera quimicamente a parte do cérebro responsável pelo cha-
mado “sistema de recompensa”. O uso da droga estimula um neurotransmissor químico conhecido 
como dopamina, que tem por função gerenciar um mecanismo de respostas químicas do corpo ao 
prazer. Naturalmente, a dopamina é liberada por células do sistema nervoso durantes atividades 
prazerosas como comer ou fazer sexo.

Em usuários do crack, a dopamina permanece estimulando as células, criando intensa sen-
sação de euforia, que dura de 5 a 15 minutos. Após esse curto período, o usuário se deprime e 
desanima. 

Isso gera desejo de recuperar a sensação de prazer, induzindo-o a buscar mais crack, na 
esperança de alcançar o prazer novamente. E esse ciclo é contínuo. Entretanto, depois de utilizar 
a droga durante certo tempo o usuário torna-se mais resistente ao seu efeito, e isso o leva a buscar 
mais consumo para satisfazer suas necessidades. O vício se estabelece rapidamente, mas eviden-
temente sua intensidade depende da cada organismo, para se instalar. Não há um tempo específico 
para isso; sabe-se, contudo, que o vício físico está relacionado ao vício psicológico. 

A tragédia da dependência ao crack é notada pelos efeitos degradantes que se manifestam 
quando usuários tentam parar de usar a droga. Os sintomas mais visíveis da abstinência são: de-
pressão profunda, ansiedade, necessidade intensa de conseguir a droga, irritabilidade, agitação, 
exaustão intensa, comportamento agressivo, ruptura dos sistemas de autocontrole e perda de dis-
cernimento.
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A droga na sociedade

O problema do aumento do consumo de drogas na sociedade contemporânea é marcante. 
Revela desajustes de adaptação, de segmentos sociais, a padrões comportamentais baseados em 
sistemas de controle social historicamente consolidados. E capazes de manter grupos sociais vin-
culados a pautas de comportamento previamente determinadas por instituições legitimadas pelo 
Estado e pela Sociedade como a família, a escola e outras. 

Esse modelo sofreu forte impacto de setores sociais contestadores, que não concordavam 
com as regras e as pautas comportamentais impostas pelas instituições, a partir dos movimentos de 
contestação social dos anos 1960 em diante. Movimentos libertários e outros fatores contribuíram 
bastante para o aumento do consumo de drogas coletivamente. A indústria do narcotráfico expe-
rimentou significativo crescimento. Esse fenômeno obrigou governos de vários países a fazerem 
grandes esforços para conter o tráfico e o expansivo consumo, sobretudo entre jovens.
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Introdução

A questão do uso de crack é uma situação que se apresenta como mais um desafio para a 
gestão municipal. Uma realidade muito dinâmica, que vem afetando todos os segmentos da socie-
dade, trazendo com ela uma larga variedade de conseqüências sociais e econômicas para os ges-
tores municipais e a sociedade.

Diante da necessidade da coleta de dados sobre como está a realidade nos Municípios brasi-
leiros, a Confederação Nacional de Municípios apresenta este estudo com informações que podem 
contribuir para o enfrentamento ao consumo e circulação de crack e outras drogas nos Municípios, 
uma vez que são necessárias ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde dos usuários 
e seu círculo social, assim como repressão à circulação de drogas. 

Estratégias específicas estão sendo desenvolvidas pelos gestores municipais, em sua maio-
ria com recursos próprios, realidade que vem se mostrando insuficiente para atender a uma situação 
crescente.

Para buscar uma solução se faz necessária a participação da União e Estados, com ações 
intersetorializadas e integradas, almejando a implementação de uma política que contemple a reali-
dade dos Municípios brasileiros.

Nossa expectativa é de que trabalhando em conjunto possamos alcançar resultados positivos 
perante esse problema que preocupa nossa população.
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O Observatório do Crack

Em dezembro de 2010 foi realizada uma pesquisa por meio da Central de Atendimento da 
Confederação Nacional de Municípios sobre a situação do crack nos Municípios brasileiros, revelan-
do que 98% das cidades brasileiras pesquisadas enfrentavam problemas com a presença do crack 
e outras drogas. A partir dessa demanda apresentada pelos Municípios, nasceu a idéia da criação 
do Observatório do Crack.

Com aceitação muito elevada por parte dos Municípios, implantamos uma maneira prática, 
rápida e segura de desenvolvermos uma segunda etapa da pesquisa, onde os gestores (as) muni-
cipais receberam um login e uma senha de acesso à pesquisa que agora, tornava-se online. Com 
isso, agilizamos nosso tempo e colocamos à disposição as informações praticamente em tempo real 
no portal. 

O Observatório do Crack passou a ter uma visão prospectiva e inovadora com objetivos de 
oferecer informações aos prefeitos (as) e à sociedade civil sobre como está organizado o poder 
público para o enfrentamento ao crack e outras drogas, qual a participação da União, dos Estados e 
dos Municípios no auxílio às vítimas dessa catástrofe social e de que forma a rede de atenção aos 
usuários de drogas está estruturada no Brasil.

O compromisso social da CNM é realizado a partir da socialização das informações repas-
sadas ao , buscando promover um debate sobre a questão com quem está na linha de frente ao 
problema: os Municípios brasileiros.

A construção e o fortalecimento desse projeto só se torna possível com a participação ativa 
dos Municípios, que se dá de forma constante com a atualização de informações no próprio portal 
Observatório do Crack.
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Objetivos do Observatório do Crack

• Acompanhar a evolução do tema sobre a toxicodependência em todos os Municípios bra-
sileiros retratando a realidade corrente, as ações desenvolvidas, os investimentos realiza-
dos e os resultados obtidos;

• Disponibilizar aos gestores uma ferramenta de acompanhamento da situação atual e das 
ações intersetoriais desenvolvidas pela esfera municipal, estadual e federal;

• Subsidiar a formulação de uma Nova Política Nacional de Enfrentamento ao Crack e ou-
tras drogas, bem como servir de base para a realização de outras investigações pertinen-
tes ao tema;

• Nortear as ações municipais, integrando uma rede de contatos para a troca de experiên-
cias entre o poder público municipal e a sociedade civil organizada;

• Apresentar as “boas práticas”, que são modelos de projetos que vem sendo desenvolvi-
dos com sucesso nos Municípios brasileiros e apresenta-los no portal do “Observatório do 
crack”, com o intuito de que haja uma troca de conhecimento e uma possível reprodução 
dos mesmos em outras localidades;

• Construir um sistema de informação que permita aos gestores e a sociedade civil organi-
zada pesquisar a rede de assistência ao usuário de drogas em cada Município brasileiro.
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Resultados da coleta de dados do Sistema de 
Informações “Observatório do Crack”

Apresentaremos a seguir um conjunto de informações coletadas diretamente nos Municípios 
sobre o problema do crack e outras drogas, bem como suas consequências.

A CNM optou por fazer a divulgação de alguns dados da pesquisa com amostras diferentes, 
pois realizamos uma parte da pesquisa via nossa Central de Atendimento, que entrevistou mais 
3.900 cidades do País. Após essa etapa, disponibilizamos uma senha de acesso e um login para 
cada prefeito brasileiro preencher o restante do formulário , onde tivemos o acesso de aproximada-
mente 2.200 gestores. Em virtude disso, algumas questões terão um número de Municípios diferen-
tes. 

Metodologicamente, cremos que tais diferenças não comprometem os resultados, já que o 
sistema é dinâmico e a cada dia novas informações são preenchidas pelos gestores. Como a abran-
gência é nacional, temos respostas de todos os Estados e Municípios com portes populacionais 
diferenciados.

A CNM optou por divulgar as 18 questões que compõe esse último questionário, atualizando 
algumas informações que foram divulgadas na ocasião do último estudo em 2011, e apresentando 
a sociedade novas informações.
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A distribuição da pesquisa

UF
Municípios

(A)
Pesquisados

(B)
% 

B / A
UF

Municípios
(A)

Pesquisados
(B)

% 
B / A

AC 22 17 77,3% PB 223 190 85,2%

AL 102 85 83,3% PE 184 155 84,2%

AM 62 47 75,8% PI 224 168 75,0%

AP 16 12 75,0% PR 399 379 95,0%

BA 417 353 84,7% RJ 92 22 23,9%

CE 184 153 83,2% RN 167 138 82,6%

ES 78 68 87,2% RO 52 39 75,0%

GO 246 222 90,2% RR 15 11 73,3%

MA 217 174 80,2% RS 496 481 97,0%

MG 853 805 94,4% SC 293 284 96,9%

MS 78 78 100,0% SE 75 65 86,7%

MT 141 126 89,4% SP 645 608 94,3%

PA 143 103 72,0% TO 139 124 89,2%

Total 5.563 4.907 88,2%



80        Estudos Técnicos CNM – Volume 5

Resultados da pesquisa

1 O seu Município enfrenta problemas com a circulação de drogas?

4.404                 Sim sim
488                     Não Não
15 Não responderam Não responderam

4.907                 Total

Dentre os Municípios pesquisados 89,7% relataram enfrentar problemas com a circulação 
de drogas. Apenas 9,9% mencionaram que não enfrentam problemas relacionados a circulação de 
drogas e 0,4% não souberam informar. Os dados apontam que a problemática das drogas encontra-
-se presente na grande maioria dos Municípios, informações estas que vem afirmar o que a CNM 
divulgou em estudos realizados nos anos de 2010 e 2011. 
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Figura 1: dados sobre a circulação de drogas nos Municípios brasileiros
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1.1 Caso sim, Qual?

272                     Crack Crack
957                     Outras drogas Outras drogas

3.076                 Ambos Crack,Outras drogas
99                       Não responderam Não responderam

4.404                 Total

Em relação ao tipo de droga circulante, 6,2% apontaram que o crack é a droga predominan-
te, 21,7% indicaram que são outras drogas, e a grande maioria 69,8% – afirma que há existência 
de crack e outras drogas circulando em seus Municípios. Não souberam responder a esta questão 
2,2% dos entrevistados.
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Figura 2: dados sobre o tipo de drogas que circulam nos Municípios brasileiros
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2 Seu município enfrenta problemas relacionados ao consumo de drogas?

4.600                 Sim sim
261                     Não Não

46                       Não responderam Não responderam

4.907                 Total

Referente ao consumo de drogas, 93,7% dos Municípios pesquisados indicaram que existem 
problemas, somente 5,3% disseram não haver problemas e não souberam responder a esta questão 
0,9% dos Municípios. Estas informações demonstram que o consumo de drogas está disseminado 
desde os grandes centros urbanos até as pequenas cidades, incluindo municípios que possuem 
grande área rural, por meio dos dados obtidos esse é o panorama que a CNM conseguiu traçar.
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2.1 Caso sim, Qual?

Problema x Nível Baixo Médio Alto Não 
responderam

Total

Crack 1.202 1.987 1.131 42 4.362

Outras drogas 1.149 2.103 1.220 51 4.523

Citado por 88,9% dos municípios pesquisados o consumo de crack é um problema crescente 
no País, já o consumo de outras drogas, que é o somatório de mais de um tipo de entorpecente, 
representa 92,2%. 

Uma das questões de grande relevância neste estudo está relacionada ao nível de consumo 
de crack nos Municípios, classificado em alto, médio ou baixo, pelos próprios gestores a partir na 
análise da sua realidade. Os munícipes apontaram que o consumo de crack em nível baixo é de 
27,6%, em nível médio 45,6% e alto chegou a um total de 25,9%.
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Figura 4: dados sobre o nível de consumo de crack nos Municípios brasileiros

Em relação às outras drogas, há uma pequena alteração, onde 25,4% dos Municípios in-
dicaram que o nível de problemas é baixo, 46,5% indicaram que é médio e 27% indicaram que o 
problema é alto.
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Figura 5: dados sobre o nível de consumo de outras drogas nos Municípios brasileiros

3 O Município possui Conselho Municipal Antidrogas – COMAD?

650                     Sim sim
4.109                 Não Não

148                     Não responderam Não responderam

4.907                 

O Conselho Municipal Antidrogas – COMAD é um órgão colegiado de caráter consultivo, ar-
ticulador, deliberativo e normativo das questões sobre drogas no âmbito do Município, tem o papel 
de coordenar, desenvolver e estimular a maior participação possível dos movimentos comunitários.

Percebemos que 13,2% dos municípios pesquisados possuem esse conselho, um total de 
83,7% não disponibiliza essa ferramenta e 3% não responderam a esta questão.
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Figura 6: dados sobre a existência do Comad nos Municípios brasileiros
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4 O Município possui Centro de Referência de Assistência Social - CRAS?

2.159                 Sim sim
117                     Não Não

2.276                 

O Centro de Referência de Assistência Social – Cras é uma unidade pública estatal descen-
tralizada que é responsável pela organização e oferta de serviços da Proteção Social Básica, res-
ponsável também por desenvolver ações de prevenção nas áreas de maior vulnerabilidade e risco 
social.

Nesta questão 94,9% (2.159) Municípios afirmam ofertar esse serviço à população, sendo 
que existem hoje ativos um total de 2.343, pois pode haver mais de um Cras por localidade, de acor-
do com o porte do Município. Um percentual de 5,1%, afirma não possuir esse equipamento em sua 
localidade.

Em pesquisa realizada pela CNM verificamos que o Município gasta 148% a mais do que 
recebe de repasse dos Governos Federal e estadual para manter o Cras funcionando. 
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Figura 7: dados sobre a existência do Cras nos Municípios brasileiros



86        Estudos Técnicos CNM – Volume 5

5 O Município possui Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS?

712                     Sim sim
1.484                 Não Não

2.196                 

O Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS compõe a rede de 
serviços socioassistênciais, dentro da estrutura do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, na 
modalidade de proteção social especial (média e alta complexidade), para atendimento de famílias 
e indivíduos em situação de risco pessoal e social. 

O atendimento é personalizado e continuado, pois exige intervenções especializadas, onde 
há trabalhos de conversação e encaminhamentos para a rede de proteção social e o sistema de ga-
rantia de direitos. O que nos aponta a relevância dessa unidade para atenção aos usuários de droga.

Em nossas respostas temos 32,4% (712) que asseguram este serviço, sendo 630 centros 
ativos, já 67,6% ainda não conseguem dispor para a população um equipamento como o Creas. 

Em pesquisa realizada pela CNM averiguamos que o Município gasta 115% a mais do que 
recebe de repasse dos Governos Federal e estadual para manter o Creas funcionando. 

 -

 200

 400

 600

 800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

Sim Não

712 

1.484 

O Município possui Centro de Referência 
Especializado da Assistência Social - CREAS?
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6 O Município possui Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS POP?

39                       Sim sim
2.094                 Não Não

2.133                 

O Centro de Referência Especializado da Assistência Social para a População em Situação 
de Rua – Creas-POP assegura atendimento e atividades para o desenvolvimento de sociabilidade, 
fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares e construção de novos projetos de vida além 
de atendimento psicossocial. 

Com um número pouco expressivo, apenas 1,8% (39) citaram ter este equipamento a serviço 
da comunidade, dos quais 24 estão ativos. Já os Municípios que afirmam não possuir o Creas-PoP 
chegaram a um total de 98,2%, isso indica que a atenção especial de alta complexidade está incom-
pleta, o que afeta diretamente projetos com usuários de crack e outras drogas. 

Queremos, entretanto, ressaltar que esta carência não é definitivamente falta de articulação 
do Município, mas sim, que existem obstáculos para a implementação dessa unidade, uma delas 
é que por ter a população inferior a 250 mil habitantes, o município fica impossibilitado de dispo-
nibilizar os serviços dessa unidade. Ou seja, o problema existe tanto em grandes como pequenos 
centros, mas a estrutura organizativa imposta pelo Governo Federal impossibilita que o trabalho seja 
ofertado. 
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Figura 9: dados sobre a existência do Creas – POP nos Municípios brasileiros
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7 O Município possui Centro de Atenção Psicossocial - CAPS?

489                     Sim sim
1.681                 Não Não

2.170                 

Com valor estratégico para a Reforma Psiquiátrica Brasileira, o Centro de Atenção Psicos-
social – Caps objetiva oferecer atendimento à população, realizar o acompanhamento clínico e a 
reinserção social dos usuários de drogas pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis 
e fortalecimento dos laços familiares e comunitários.

Dentre os Municípios 22,5% (489) oferecem este serviço, com um total de 508 ativos, pois de 
acordo com o número populacional do Município, ele pode dispor mais de uma unidade à população. 
Em relação aos pesquisados que não possuem em sua localidade esse equipamento temos um total 
de 77,5%.

A falta de prestação de serviços que este tipo de equipamento realiza gera uma lacuna no 
atendimento aos usuários de drogas bem como de toda sua rede social. Ressaltamos, todavia, que 
a CNM realizou uma pesquisa para levantar os custos reais para se manter um Caps funcionando 
no Município, e chegamos a números reveladores.

 O repasse do Governo Federal para a manutenção deste estabelecimento é de R$20 mil por 
mês, enquanto ele custa aos cofres municipais R$ 32 mil mensais, o que significa 62,5% a mais de 
financiamento que o gestor tem complementar para que possa disponibilizar o serviço à sociedade, 
ou seja, o gasto para Município é muito expressivo.
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8 O Município possui Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF?

537                     Sim sim
1.570                 Não Não

2.107                 

Com relação ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família – Nasf, estrutura estratégica para a 
prevenção e o acompanhamento de dependentes químicos, uma vez que seu papel é justamente 
fortalecer o programa Saúde da Família e contribuir para o desenvolvimento de ações conjuntas, 
tivemos 25,5% (537) dos entrevistados que afirmam disponibilizar este serviço, sendo 509 ativos. 
Porém, a grande maioria dos municípios pesquisados, 74,5% ainda não dispõe desse serviço.  

Esse número expressivo de Municípios que não dispõe do Nasf ressalta o quão difícil é para 
manter um programa como este funcionando.

Uma pesquisa realizada pela CNM cosntatou que o Município precisa completar em 100% o 
financiamento para que o Nasf seja ofertado à população já que o repasse do Governo Federal ao 
mês fica em R$ 20 mil e o custo para o gestor é de R$ 40 mil mensais.
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Figura 11: dados sobre a existência do Nasf nos Municípios brasileiros
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9 O Município possui Conselho Tutelar?

2.155                 Sim sim
30                       Não Não

2.185                 

Outro meio muito importante para o envolvimento da sociedade civil nesse processo de en-
frentamento ao consumo e circulação de drogas é o Conselho Tutelar, uma vez que seu papel é 
articular e fiscalizar a rede de atenção à criança e ao adolescente, envolvendo setores como o da 
educação, saúde, assistência social, família e o governo nesse processo.

Nossa pesquisa informa que a maioria dos Municípios pesquisados 98,6% (2.155) desen-
volvem este trabalho, sendo que o número de ativos é de 2.208, pois o Município pode dispor mais 
de um conselho dependendo de seu tamanho populacional . Apenas 1,4% ainda não possui esse 
conselho.
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Figura 12: dados sobre a existência do Nasf nos Municípios brasileiros
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10 O Município possui outras instituições que integram a rede de assistência?

652                     Sim sim
1.260                 Não Não

1.912                 

É sabido que o papel da sociedade civil organizada é primordial e estratégico na luta contra 
o consumo e circulação de drogas, muitas instituições conveniadas ao governo ou não, conseguem 
desempenhar a função de rede de apoio ao dependente químico, entendendo a necessidade de se 
respeitar as particularidades e especificidades das demandas geradas por essa realidade. E diante 
disso a CNM solicitou aos gestores municipais que nos informasse se contam com esse apoio.

Dos Municípios que afirmaram possuir outros equipamentos de apoio ao usuário e seus fa-
miliares chegamos a marca de 34,1% que contam com o auxílio de igrejas, terceiro setor (ONGs), 
instituições filantrópicas e privadas. No entanto, 65,9% afirmam não contar com nenhuma outra rede 
de apoio.
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11 Quais são as áreas atingidas pelo crack?

Área Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil
Saúde 63,4% 61,1% 67,1% 68,3% 67,6% 65,5%

Segurança 50,8% 43,4% 49,1% 46,8% 47,0% 46,9%
Assist. Social 63,4% 59,8% 57,5% 59,6% 66,6% 59,8%

Educação 39,3% 39,1% 39,5% 40,9% 47,4% 40,4%
Outros 21,3% 13,2% 13,2% 12,2% 15,7% 13,7%

63,4% 61,1% 67,1% 68,3% 67,6% 65,5%

50,8% 43,4%
49,1% 46,8% 47,0% 46,9%

63,4%
59,8%

57,5% 59,6% 66,6% 59,8%

39,3%
39,1%

39,5% 40,9%
47,4%

40,4%

21,3%
13,2%

13,2% 12,2%
15,7%

13,7%

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil

Principais áreas atingidas pelo crack

Saúde Segurança Assist. Social Educação Outros

Figura 14: dados sobre a as áreas mais atingidas pelo crack nos Municípios brasileiros

As situações geradas pelo consumo e circulação das drogas são as mais variadas e comple-
xas, diante do exposto pelos entrevistados conseguimos perceber que algumas áreas da sociedade 
são mais afetadas, pois tem ligação direta com as políticas sociais que atendem crianças e adoles-
centes, jovens e adultos. São elas:

Saúde

Os gestores percebem que o setor da saúde continua sendo o mais afetado por essas situ-
ações complexas que a adicção apresenta, conforme já constatado em nosso estudo anterior (no-
vembro de 2011). Neste estudo a área da saúde chegou a um percentual de 65,5%.

As dificuldades relatadas pelos gestores são referentes a falta de estrutura da rede de saúde 
para o tratamento clínico dos dependentes químicos. Temos dentre os inúmeros relatos a ausência 
de ambulatórios especializados, onde são tratadas as demandas como crises de abstinência, inicio 
de overdoses e desintoxicação, isso segundo os gestores municipais se dá pela da carência de re-
cursos financeiros.

Outro apontamento muito comum entre os Municípios pesquisados é a ausência dos Centros 
de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS AD, unidades de saúde que tem o papel estraté-
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gico no “Plano Crack é Possível Vencer”, isto ocorre, pois Municípios de pequeno porte não conse-
guem pactuar o nível de gestão de média complexidade do Sistema Único de Saúde – SUS. Esta 
alusão vem acompanhada de inúmeros relatos da insuficiência de profissionais especializados na 
área da dependência química.

Os poucos profissionais que atendem essa demanda nos Municípios relatam a necessidade 
da criação de unidades de tratamento que sejam específicas para crianças e adolescentes separa-
das dos adultos. Outra informação comum é a falta da política de redução de danos, pois ao fazer 
uso de determinados tipos de drogas alguns usuários acabam contraindo doenças.

Assistência social

Em seguida apresentamos a área da assistência social como uma das mais demandadas 
com um total de 59,8%, uma vez que esta é responsável por acompanhar usuários e seus familiares 
na perspectiva da reinserção social. Também temos depoimentos de situações de vulnerabilidade 
social, que segundo os entrevistados são situações de abandono familiar, profissional (perda do 
emprego devido ao vício), casos de prostituição e gravidez na adolescência. 

Há ausência de programas específicos para usuários de drogas e seu circulo familiar, bem 
como de recursos para implantação destes programas, carência de profissionais especializados e 
até mesmo de material informativo para ações de prevenção.

Segurança

Em terceiro lugar aparece a área da segurança com 46,9%. Um número significativo de situa-
ções problemáticas decorrentes da existência das drogas nos Municípios fica provado por meio dos 
relatos que citam o tráfico e o consumo de drogas diretamente ligados a diversos tipos de violência 
(física, psicológica, patrimonial, entre outras).

Outra questão é a falta de policiamento (agentes masculinos e femininos), o que ocasiona 
(na visão dos Municípios) casos de óbitos decorrentes do tráfico, bem como o aumento de furtos, 
roubos, vandalismo, como comprovado também no estudo anterior.

Educação

A área da educação aparece em 4º lugar com 40,4%. Foram-nos relatadas questões como o 
vandalismo nas escolas, a falta de treinamento para os professores, déficit de atenção ocasionada 
pelo consumo de drogas, alteração de comportamento (agressividade), baixo rendimento e evasão 
escolar. 
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Problemas comuns

Alguns temas são citados como problemas que os Municípios têm em comum, como a ne-
cessidade real de articulação entre as áreas citadas acima, falta de atividades e ações de reinserção 
social para os dependentes químicos e as verbas são ditas insuficientes para tratar a questão da 
drogadição no País. 

Existe um enigmático paradoxo ao redor do problema relacionado as drogas, onde atitudes 
passivas, tímidas e paliativas por parte do Governo geram consequências para a sociedade como a 
insegurança, a criminalidade, e atropelos morais e sociais.

Pode-se perceber que a questão do consumo de crack e outras drogas continua sendo tra-
tada de forma paliativa e emergencial, nota-se também que essa ainda não é compreendida como 
uma questão de saúde pública por parte do Governo Federal, de onde deveriam vir os incentivos 
financeiros e políticos para uma abordagem integral da questão, dando aos Municípios o suporte 
necessário para o enfrentamento da questão.

12 O Município possui usuários identificados?

2.342                        Sim sim
2.375                        Não Não

190                           Não responderam Não responderam

4.907                        

Em relação aos usuários, a CNM questionou se os munícipes conseguiam identificar a exis-
tência de usuários de drogas, 47,7% afirma que conseguem perceber o consumo de drogas e 48,4% 
ainda não conseguem identificar essa realidade, diante disso a CNM conseguiu junto aos municípios 
identificar uma média de 84.205 usuários.

Essa realidade corrobora com os argumentos expostos pelos gestores municipais a respeito 
da falta de capacitação profissional, o que poderia auxiliar no processo de busca ativa de usuários 
de drogas e ações de prevenção, isto aliado à estruturação de uma rede que oferte serviços inte-
gralizados, onde diversos profissionais tenham condições de analisar e perceber situações de risco 
social.
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O Município possui usuários identificados?

Figura 15: dados sobre a existência de usuários identificados nos Municípios brasileiros

13 Os usuários são cadastrados?

497                           Sim sim
4.185                        Não Não

225                           Não responderam Não responderam

4.907                        

Em relação ao cadastramento destes usuários na rede de saúde e assistência social, apenas 
10,1% conseguem atender os dependentes químicos de alguma forma, e 85,3% ainda não conse-
guem realizar nenhum tipo de abordagem/acolhimento aos usuários de drogas.

Em relação ao expressivo número de Municípios que noticia não ter usuários cadastrados, 
é necessário salientar que isso ocorre em função de uma fragilidade muito grande no processo de 
estruturação da rede de proteção e atenção ao dependente químico, onde as condicionalidades 
impostas pela União para adesão ao Sistema Único de Saúde – SUS e o Sistema Único de Assis-
tência Social – SUAS, e a distribuição de responsabilidades na gestão desses sistemas suscitam a 
impossibilidade para o gestor dispor unidades de atendimento aos usuários.
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Os usuários são cadastrados?

Figura 16: dados sobre a existência de usuários cadastrados na rede de assistência dos Municípios brasileiros

Os municípios que conseguem realizar algum tipo de atendimento traçaram para a CNM um 
pequeno perfil desses usuários, indicando qual a faixa etária e a etapa do tratamento na qual se 
encontram:

14

Faixa - Anos Internados Tratamento Acompanhamento Curados 
Acompanhado

Abandono do 
Tratamento

Reinserção 
Social

Reinserção 
Profissional

Óbitos

Até 9 3                8                  5                               1                      1                     1                     1                   1                   
De 10 a 14 74              238             249                          17                    104                34                   11                 6                   
De 15 a 19 606           1.489          1.377                       128                  948                90                   82                 66                 
De 20 a 29 849           5.021          924                          199                  851                126                199               84                 
De 30 a 39 431           1.022          501                          93                    827                74                   98                 23                 
De 40 a 49 229           735             374                          42                    406                29                   32                 17                 
De 50 a 59 78              423             214                          17                    303                16                   10                 8                   
De 60 a 69 16              212             140                          9                      122                12                   8                   7                   
De 70 a 79 1                21                10                             5                      2                     4                     1                   1                   

De 80 em diante 1                4                  1                               1                      1                     1                     1                   2                   
Total 2.288        9.173          3.795                       512                  3.565             387                443               215               

Total Geral 20.378         

Quantos usuários o Município possui por faixa etária?

A CNM solicitou aos gestores que preenchessem um quadro de etapas de tratamento e faixa 
etária dos usuários que são atendidos na rede de assistência do Município. Estas informações nos 
permitem acompanhar o cenário gerado pelo consumo de crack, se há crescimento ou não no nú-
mero de usuários, e qual a faixa etária considerada a mais vulnerável.

Acreditamos que estes dados podem contribuir de forma significativa para a criação de po-
líticas públicas que atendam as particularidades de cada demanda, seja o público jovem, adulto ou 
idoso, assim os governos municipal, estadual e federal podem criar estratégias bem definidas para 
a prevenção ao uso de drogas.
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Atualmente, segundo os entrevistados, apenas 11,2% dos dependentes químicos tiveram 
acesso a internação, e a maioria 37,1% está dentro da faixa etária que vai dos 20 aos 29 anos (jo-
vens).

Dos usuários que a pequena rede municipal de saúde e assistência consegue atender, foi 
possível perceber que a maioria deles encontra-se em tratamento, cerca de 45%, e a faixa etária que 
concentra o maior número de dependentes em tratamento vai dos 20 aos 29 anos (jovens), o que 
representa 54,7% do total de usuários nessa etapa.

Em relação ao acompanhamento, identificamos que apenas 18,6% encontram-se nesta eta-
pa e que a idade de maior incidência vai dos 15 aos 18 anos (adolescência), isto representa 36,2%, 
o que sugere que este intervalo de idade requer uma atenção muito grande da família e da escola, 
para que situações de risco sejam evitadas. 

As informações sobre a etapa do tratamento na qual os usuários são considerados “curados”, 
apenas 2,5% estão neste estágio do tratamento, sendo a faixa etária mais representativa dos 20 aos 
29 anos, o que representa 38,8%.

Neste quadro a situação de abandono do tratamento, chegou a 17,4%, onde a maioria dos 
dependentes químicos que desistiram de seus tratamentos se concentram na faixa etária que vai 
dos 15 aos 19 anos, isso representa 26,5%. As situações de desequilíbrio emocional, abstinência e 
risco social de um modo geral contribuem para a dificuldade da conclusão do tratamento.

A CNM entende o processo de reinserção social como uma das etapas mais importantes do 
tratamento do usuário, é justamente nesta fase que as relações sócio-familiares são restabelecidas, 
trata-se de um momento decisivo para se evitar recaídas. De acordo com os dados obtidos apenas 
1,8% conseguiu chegar nesta fase do tratamento, com faixa etária que compreende dos 20 aos 29 
anos.

Isto nos faz perceber a importância da rede de assistência social, pois esta exerce um papel 
estratégico no desenvolvimento de ações de inclusão e acompanhamento, podendo incluir a rede 
social do usuário nesse processo.

Complementando o processo de reinserção social, nós temos a reinserção profissional dos 
dependentes químicos, etapa mais avançada do tratamento, onde apenas 2,1% encontram-se nesta 
fase, e que a faixa etária vai dos 20 a 29 anos.

Mais uma vez percebemos as dificuldades de montar uma rede de atenção ao usuário de dro-
gas, e que esta integre todas as demandas impostas pela questão da drogadição, ou seja, disponi-
bilizar ao dependente químico mecanismos de desenvolvimento/fortalecimento social e profissional 
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requer investimentos financeiros muito altos, uma vez que nenhuma ação do plano de enfrentamen-
to ao crack prevê profissionalização de dependentes químicos em tratamento, logo estima-se que o 
Município que desejar disponibilizar ao usuário esta oportunidade de continuidade do seu tratamen-
to, terá que fazê-la com recurso próprio.

Com as informações repassadas pelos gestores concluímos que 1% dos usuários de drogas 
veio a óbito, sendo a faixa etária de maior incidência dos 20 aos 29 anos, isto pode ocorrer devido 
à fragilidade e falta de acesso à rede de atenção, onde lacunas nos mecanismos de busca ativa, 
acolhimento, tratamento e reinserção social são insuficientes para a situação que se apresenta no 
Brasil.

Esses números nos remetem à realidade apresentada pelos gestores quando denunciam a 
falta de cooperação entre a União e os Estados para com os Municípios, relatando a falta de recur-
sos para desenvolver programas e ações de prevenção, tratamento, reinserção social e combate ao 
tráfico, bem como a própria capacitação dos profissionais para trabalhar com essa demanda.

E estruturar essa rede de forma integral e multiprofissional se tornou um desafio para os mu-
nicípios, pois a demanda é real, prioritária e emergente.



Estudos Técnicos CNM – Volume 5       99

15 O seu Município realiza alguma ação de enfrentamento ao crack e outras drogas?

2.424                        Sim sim
1.807                        Não Não

676                           Não responderam Não responderam

4.907                        

Diante desse cenário percebemos que alguns gestores estão assumindo o protagonismo 
na execução de ações que visam atender a demanda de alguma forma, e chegamos a um total de 
49,4% de munícipes realizando alguma atividade, e 36,8% que ainda não realizam nenhuma ação.

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

Sim Não Não
responderam

2.424 

1.807 

676 

O seu Município realiza alguma ação de 
enfrentamento ao crack e outras drogas?

Figura 17: dados o desenvolvimento de ações de enfrentamento 
ao crack e outras drogas nos Municípios brasileiros
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16 Qual o alcance das ações?

937                           Municipal Municipal
55                             Regional Regional

9                                Estadual Estadual

1.001                        

O plano nacional de enfrentamento ao crack sugere que essas ações sejam intersetoriais, 
o que se apresenta como mais um desafio à gestão municipal, e que sejam realizadas, também, 
em conjunto com os Estados e a União, porém o que visualizamos a partir dos depoimentos é que 
a maioria das ações são de abrangência Municipal, 93,6%, e que 5,5% são de alcance regional, e 
apenas 0,9% são realizadas em conjunto com os Estados.
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17 Qual a forma de financiamento das ações?

1.548.555,09          Federal
209.081,00             Estadual

2.972.534,57          Municipal
178.820,00             Outros

Em relação ao financiamento, o que pode-se analisar é que a maior parte dos investimentos 
ainda está sendo feita pelos Municípios, somando um total de R$ 2.972.534,57, em seguida temos 
os investimentos federais com o montante de R$ 1.548.555,09, logo atrás o financiamento específi-
co do Plano Nacional de Enfrentamento ao crack com o valor de R$ 354.345,39 e por fim o repasse 
estadual chegou ao valor de R$ 209.081,00.

Alguns municípios contam com doações de entidades não governamentais, sociedade civil, 
entre outros e esse valor chegou a um total de R$ 178.820,00.

18 Qual o custo real mensal das ações para o município?

2.561.039         Recursos humanos (remunerações, gratificações e encargos)
421.402             Manutenção com estrutura física (reforma, água, energia, l impeza)
435.929             Manutenção com as ações e serviços (insumos, material expediente)
302.961             Aquisição e manutenção de equipamentos

40.681.541       Educação em saúde (palestras, impressos)
229.627             Capacitação de recursos humanos
436.358             Medicação e insumos

A respeito do custo real dessas ações, a manutenção da equipe, manutenção com estrutura 
física, as ações e serviços, manutenção de equipamentos, educação em saúde, capacitação de re-
cursos humanos, medicação e insumos e o valor informado chegou à R$ 2,5 milhões.
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Plano “Crack é possível vencer”

A proposta desse novo Plano, lançado em 7 de dezembro de 2011, é reorganizar a rede 
de atenção a dependentes químicos, criando consultórios de rua, enfermarias especializadas em 
álcool e drogas, unidades de acolhimento adulto/infantil, bem como reforçar e fortalecer os Centros 
de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 24 horas (CAPSad). As instituições da sociedade civil que 
desenvolvem trabalhos de atenção a dependentes químicos também serão contempladas, para que 
isso se torne realidade o Governo Federal diz que irá investir R$4 bilhões até o ano de 2014.

Tabela 1- Valores que serão investidos pelo Ministério da Saúde por estado até 2014

Estado Valor (R$ milhões)
Acre 18.468
Alagoas 28.836
Amazonas 32.922
Amapá 9.018
Bahia 96.717
Ceará 87.174
Distrito Federal 48.669
Espírito Santo 37.407
Goiás 45.564
Maranhão 34.278
Minas Gerais 157.260
Mato Grosso do Sul 18.594
Mato Grosso 26.892
Pará 58.359
Paraíba 36.966
Rio Grande do Sul 116.811
Pernambuco 79.734
Piauí 21.543
Paraná 102.735
Rio de Janeiro 246.657
Rio Grande do Norte 35.388
Rondônia 11.613
Roraima 8.127
Santa Catarina 47.559
Sergipe 12.660
São Paulo 569.013
Tocantins 8.061
Total Brasil 1.997.025
Fonte: Portal da Saúde/MS
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Dos 26 estados da federação apenas 4 fizeram adesão ao Plano “Crack é possível vencer”, 
contudo, a proposta do Governo Federal é que até junho de 2012 mais 4 estados façam adesão.

Segundo o plano, até 2014 o Ministério da Saúde pretende repassar recursos para que es-
tados e Municípios criem 2.462 leitos que serão usados para atendimentos e internações de curta 
duração. Para estimular a criação destes espaços o valor da diária que era de R$ 57,00 passaria 
para R$ 200,00. Ao todo, deveriam ser investidos R$ 670,6 milhões. 

As ações do plano têm como eixos centrais: cuidado, autoridade e prevenção.

Na área do cuidado (saúde/assistência social) o plano orienta que se tenha uma determina-
da estrutura para o dependente químico, logo, o Município que apresentar esta demanda deverá ter 
disponível à população as seguintes unidades de atenção ao usuário:

• Enfermarias especializadas nos hospitais do Sistema Único de Saúde;
• Consultórios de rua (nos locais em que há maior incidência de consumo de crack, serão 

criados 308 consultórios);
• Centros de Referência Especializado de Assistência Social – Creas (deveriam ser investi-

dos R$ 45 milhões por parte do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome);
• Centros de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas 24 horas (CAPSad), 7 dias por se-

mana. A proposta é que até 2014 sejam criadas apenas 175 unidades para a demanda de 
todo o País. Cada um dos centros oferecerá tratamento continuado para até 400 pessoas 
por mês;

• Unidades de Acolhimento, em regime residencial;
• Apoio as instituições da sociedade civil.

Segue a relação das unidades de atenção aos dependentes químicos que devem ser criadas 
até 2014 segundo o novo “Plano de Enfrentamento ao Crack”.
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Tabela 2- Serviços que serão implantados ou qualificados por estado até 2014

 ENFERMARIAS ESPECIALIZADAS EM ÁLCOOL E DROGAS

UF Novos leitos Quantidade de leitos que 
será qualificada Total 

AC 9 2 11
AL 42 - 42
AM 68 - 68
AP 2 14 16
BA 142 49 191
CE 112 20 132
DF 71 23 94
ES 59 12 71
GO 35 61 96
MA 64 4 68
MG 218 75 293
MS 1 38 39
MT 36 - 36
PA 55 56 111
PB 42 2 44
PE 104 43 147
PI 22 12 34
PR 130 42 172
RJ 427 71 498
RN 42 2 44
RO 3 15 18
RR 3 11 14
RS 44 121 165
SC 59 31 90
SE 5 20 25
SP 660 413 1.073
TO 7 5 12
Total 2.462 1.142 3.604
Fonte: Portal da Saúde/MS
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UNIDADES DE ACOLHIMENTO

UF Adulto Infanto – Juvenil

 Existente Novos Existente Novo
AC - 2 - 1
AL 3 6 1 3
AM - 9 - 4
AP - 2 - 1
BA - 18 - 8
CE 1 15 1 8
DF - 13 - 5
ES 2 8 1 4
GO - 11 2 4
MA - 6 - 3
MG 3 31 3 12
MS 1 4 - 1
MT - 4 - 2
PA - 11 1 5
PB 1 6 1 2
PE 1 16 - 7
PI - 4 1 1
PR 3 19 - 9
RJ - 57 6 20
RN - 5 1 2
RO - 2 - 1
RR - 1 - 1
RS 2 18 - 8
SC - 7 - 3
SE 2 3 - 1
SP 2 124 4 49
TO - 1 - 1
TOTAL 22 430 22 166
Fonte: Portal da Saúde/MS
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CONSULTÓRIOS  NA RUA

UF Novos Total

AL 1 5
BA 16 20
CE 8 11
ES 6 9
GO 5 11
MA 1 2
MG 10 18
MS 2 4
MT 1 3
PA 11 13
PB 2 5
PE 7 11
PI 1 2
PR 17 20
RJ 27 35
RN 1 3
RR 1 1
RS 13 19
SC 8 12
SE 2 2
SP 75 93
TO 1 1
Total 216 308
Fonte: Portal da Saúde/MS
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CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
PARA ÁLCOOL E DROGAS

UF Existente Novos Qualificados  

AC 1 1 1
AL 2 1 2
AM 0 1 0
AP 2 0 1
BA 16 1 6
CE 17 0 10
DF 3 0 3
ES 3 1 1
GO 4 1 2
MA 6 0 3
MG 20 6 9
MS 4 0 2
MT 5 1 3
PA 6 2 2
PB 8 0 6
PE 12 1 6
PI 4 0 3
PR 22 0 9
RJ 18 6 8
RN 7 1 5
RO 1 0 1
RR 1 0 1
RS 24 4 14
SC 11 1 4
SE 4 0 1
SP 66 13 30
TO 1 0 1
Total 268 41 134
Fonte: Portal da Saúde/MS

A adesão ao plano significa assumir responsabilidades no desenvolvimento das ações esta-
belecidas no decreto 7.637 de dezembro de 2011, que institui o “Plano Integrado de Enfrentamento 
ao Crack”.

Observa-se que o plano determina que a responsabilidade de estruturar a rede de atenção 
ao dependente químico é dos estados e Municípios, estes deverão articular instâncias de gestão e 
acompanhamento da execução do plano e garantir a atuação nas áreas da saúde, assistência so-
cial, educação e segurança pública.
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Vale ressaltar que o plano não faz menção as equipes que irão compor o quadro de pessoal 
destas unidades, fica subentendido que serão custeadas com recurso próprio do Município, e dada 
à complexidade da demanda se faz necessário um quadro multiprofissional, o que acarreta em mais 
investimento por parte do Município.

Outro fator que impede os Municípios de aderirem ao “Plano de Enfrentamento ao Crack” é a 
condicionalidade ao número de habitantes.

Citamos como exemplo a criação de Unidades de Acolhimento para dependentes de crack, 
álcool e outras drogas determinada pela Portaria 121/2012 do Ministério da Saúde publicada em 
26 de janeiro, no Diário Oficial da União (DOU), onde somente Municípios com população igual ou 
superior a 200 mil habitantes – apenas 132 – poderiam solicitar o auxílio financeiro ao Ministério da 
Saúde para implantar a modalidade adulto. E, para a modalidade infanto-juvenil, somente os que 
tiverem população igual ou superior a 100 mil habitantes, ou seja, apenas 285 Municípios.

A conclusão é que 94,9% (5.278) dos Municípios não têm condições de disponibilizar serviços 
especializados às pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.

No eixo de Autoridade o plano prevê que as ações policiais se concentrem em duas frentes: 
nas fronteiras e nas áreas de maior consumo de drogas.

É importante lembrar que as ações de prevenção e tratamento só terão êxito caso as ações 
de segurança pública sejam efetivadas, reforçando que esta área é competência da União e dos 
Estados.

Vale salientar também que as ações do “Plano de Enfrentamento ao Crack” deverão ser 
executadas de forma descentralizada e integrada, unindo esforços entre a União, os Estados, e 
Municípios, observadas a intersetorialidade, a interdisciplinaridade, a integralidade, a participação 
da sociedade civil e o controle social, o que se apresenta como um verdadeiro desafio político para 
os munícipes.

Esse novo plano prevê a implementação de policiamento nas áreas de concentração de uso 
de drogas, bem como a instalação de equipamentos eletrônicos que darão subsídio no processo de 
monitoramento das áreas de risco.

Existe ainda a proposta de intensificação das ações de inteligência e investigação a fim de 
identificar e prender traficantes, bem como, desarticular organizações criminosas que atuam no 
tráfico de drogas ilícitas. Segundo este novo plano o contingente das Polícias Federal e Rodoviária 
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Federal será reforçado com contratação de mais 2 mil novos policiais.

Devido à multiplicidade de fatores vinculados ao problema da droga na sociedade, sobretudo 
sua associação com a violência e o tráfico, os sistemas de segurança pública precisam agir de forma 
conjunta, tanto com suas estruturas internas, órgãos que formam os sistemas de segurança pública, 
como com os demais entes que prestam serviços preventivos e complementares aos problemas 
sociais gerados pelo tráfico e consumo de drogas.

Somente com ações integradas será viável o enfrentamento a rede do narcotráfico. Isto re-
quer ações coordenadas de forma a atingir desde a gestão municipal, passando pelos governos 
estadual e federal, transcendendo limites geográficos e jurisdicionais. Para tanto, é necessário um 
grande esforço de coordenação e gerenciamento, além de investimentos em tecnologia e capacita-
ção profissional. Tudo isso demanda aplicação de recursos, nem sempre disponíveis em montante 
compatível às necessidades.

A questão dos Municípios de fronteira precisa ser resolvida com competência, de forma a 
evitar que o País continue sendo rota internacional da droga e grande consumidor interno, o que 
causa inúmeros problemas sociais.

O eixo da prevenção vem estruturado em algumas áreas: escola, comunidade e comunica-
ção com a população. O Programa de Prevenção do Uso de Drogas na Escola tem a proposta de 
capacitar 210 mil educadores e 3,3 mil policiais militares do Programa Educacional de Resistência 
às Drogas (PROERD) para prevenção ao uso de drogas em 42 mil escolas públicas. Já o Programa 
de Prevenção na Comunidade prevê capacitação de 170 mil líderes comunitários até 2014.

Basicamente as ações deste eixo se concentram na realização de campanhas informativas e 
orientações na perspectiva da prevenção sobre o uso de crack e de outras drogas.

Diante do exposto apresentaremos agora um balanço do que foi realmente investido até o 
presente momento.
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Execução orçamentária dos Programas de 
Combate as Drogas e ao Crack do Governo Federal

As informações obtidas junto aos Municípios nos retratam que os problemas relacionados ao 
consumo de drogas e mais fortemente ao crack acarretam enormes prejuízos sociais e econômicos 
à sociedade.

A Confederação Nacional de Municípios pesquisou a execução orçamentária do Governo 
Federal nos anos de 2011 até o mês de maio de 2012 dos “Programas sobre Drogas e Crack”, e os 
resultados são bastante desanimadores. Após o anúncio de um novo Plano de Combate ao Crack 
em dezembro de 2011, muito pouco foi efetivamente executado.

Estes programas estão separados em dois órgãos, a Presidência da República e o Ministério 
da Justiça, sendo que as ações descritas são estipuladas pelo Sistema Nacional de Políticas Anti-
drogas – Sisnad do Governo Federal.

Órgão Execução Orçamentária Total em R$ % sobre liquidado
MINISTERIO DA JUSTICA Liquidado (Favorecido) 16.848.948,94

Pago 5.315.253,96 31,5%
RP Pago 0,00
Total Pago 5.315.253,96

PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Liquidado (Favorecido) 288.090,38
Pago 235.838,12 81,9%
RP Pago 55.520.866,25
Total Pago 55.756.704,37

Total Liquidado (Favorecido) 17.137.039,32
Total Pago 5.551.092,08
Total RP Pago 55.520.866,25
Total Pago 61.071.958,33
Fonte: SIAFI - SIGA Brasil - Elaboração CNM

Execução Orçamenária dos Programas de Drogas e Crack do OGU de 2011

Conforme tabela acima verificamos que em 2011 foram pagos pelo Orçamento Geral da 
União – OGU o total de R$ 61,07 milhões, sendo que destes R$ 55,5 milhões são de restos a pagar 
de anos anteriores. Do total liquidado neste ano R$ 17,137 milhões foram efetivamente pagos R$ 
5,551 milhões o que representa 32,4%.
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Ação Execução Orçamentária Total em R$
APOIO A PROJETOS DE INTERESSE DO SISTEMA NACIONAL ANTIDROGAS Liquidado (Favorecido) 0,00

Pago 0,00
RP Pago 253.192,60
Total Pago 253.192,60

APOIO A PROJETOS DE INTERESSE DO SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS Liquidado (Favorecido) 14.269.798,20

Pago 3.569.814,61
RP Pago 5.104.944,75
Total Pago 8.674.759,36

CAPACITAÇÃO DE AGENTES DO SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS Liquidado (Favorecido) 2.331.951,40
Pago 1.687.585,65
RP Pago 764.169,60
Total Pago 2.451.755,25

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA Liquidado (Favorecido) 535.289,72
Pago 293.691,82
RP Pago 57.917,78
Total Pago 351.609,60

NÃO INFORMADO Liquidado (Favorecido) 0,00
Pago 0,00
RP Pago 49.340.641,52
Total Pago 49.340.641,52

Total Liquidado (Favorecido) 17.137.039,32
Total Pago 5.551.092,08
Total RP Pago 55.520.866,25

Total Pago 61.071.958,33
Fonte: SIAFI - SIGA Brasil - Elaboração CNM

Execução Orçamentária do OGU das Ações dos Programas sobre Drogas de 2011

Pode-se verificar na tabela acima que o maior dispêndio da União foi o pagamento de restos 
a pagar em uma ação genérica caracterizada como “Não Informado”, nela foram gastos R$ 49 mi-
lhões dos R$ 61 milhões aplicados. 

Em 2012 o quadro não é diferente, os programas também estão divididos entre os dois ór-
gãos, Presidência da República e Ministério da Justiça, e o total pago até o momento soma R$ 6,4 
milhões, sendo R$ 6,1 de restos a pagar de anos anteriores.

Órgão Dados Total % sobre liquidado
MINISTERIO DA JUSTICA Liquidado (Favorecido) 248.432,35

Pago 246.158,71 99,1%
RP Pago 1.299.731,50
Total Pago 1.545.890,21

PRESIDENCIA DA REPUBLICA Liquidado (Favorecido) 0
Pago 0,00
RP Pago 4.880.814,63
Total Pago 4.880.814,63

Total Liquidado (Favorecido) 248.432,35
Total Pago 246.158,71
Total RP Pago 6.180.546,13 99,1%

Total Pago 6.426.704,84
Fonte: SIAFI - SIGA Brasil - Elaboração CNM

Execução Orçamenária dos Programas de Drogas e Crack do OGU até maio de 2012
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Neste ano são dois programas que estão vinculados à Política Nacional Antidrogas, o pro-
grama da “Gestão da Política Nacional sobre Drogas e a Coordenação de Políticas de Prevenção, 
Atenção, e Reinserção Social de Usuários de Crack, Álcool e Outras Drogas, mas ambos com uma 
execução bastante tímida para a dimensão do problema em nosso País.

Programa Dados Total
COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO, Liquidado (Favorecido) 248.432,35
ATENÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL DE USUÁRIOS DE CRACK, ÁLCOOL E OUTRAS DROGA Pago 246.158,71

RP Pago 0,00
Total Pago 246.158,71

GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL SOBRE DROGAS Liquidado (Favorecido) 0
Pago 0,00
RP Pago 6.180.546,13
Total pago 6.180.546,13

Total Liquidado (Favorecido) 248432,35
Total Pago 246158,71
Total RP Pago 6.180.546,13

Total pago 6.426.704,84
Fonte: SIAFI - SIGA Brasil - Elaboração CNM

Execução Orçamentária do OGU das Ações dos Programas sobre Drogas até Maio de 2012
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Conclusão

Diante do exposto, conclui-se que a necessidade de atitudes e ações de enfrentamento de-
vem ser tratadas de forma prioritária.

Percebe-se que muitas variáveis (ambientais, biológicas, psicológicas e sociais) atuam si-
multaneamente para influenciar qualquer pessoa vir a usar drogas e isto se deve à interação entre a 
droga, o indivíduo, a sociedade, e o os contextos sócio-econômicos e culturais.

Para atender a essas demandas é indispensável estruturar uma rede multidisciplinar de aten-
ção ao usuário de drogas, onde essa interligue os serviços de educação, saúde, assistência social, 
reinserção profissional e segurança.

Diante disso a ação da CNM com o portal do Observatório do Crack foi mapear e disponibili-
zar ao cidadão informações sobre essa rede.

Atualmente podemos afirmar que esse mapeamento é uma referência, e acreditamos que 
socializar os serviços de saúde, assistência social e educação são passos na luta contra o uso e a 
circulação das drogas, vemos isso como uma contribuição na prevenção a drogadição e ao fortale-
cimento da rede.

Identificar os espaços de tratamento e acompanhamento como: Centros de Atenção Psicos-
social – Caps, Centros de Referência de Assistência Social – Cras, Centros de Referência Especia-
lizados de Assistência Social – Creas, Núcleos de Apoio a Saúde da Família – Nasf, e disponibilizá-
-los a população de forma mais acessível é um compromisso da CNM.

Um diferencial para a CNM na luta contra a toxicodependência é a existência da rede de 
atenção ao dependente químico, acreditamos que uma estrutura biopsicossocial de atendimento é 
fundamental no enfrentamento das conseqüências geradas pelo consumo e circulação de drogas.

Sendo assim, o portal do Observatório do Crack apresenta-se de forma dinâmica, onde além 
das informações já citadas, conseguimos identificar experiências de sucesso, boas práticas munici-
pais, e divulgá-las entre os Municípios brasileiros, promovendo uma troca de experiências benéfica 
para que haja expansão do conhecimento acerca do tema.

A CNM ressalta que esse conjunto de ações só pode se concretizar diante de uma mútua 
cooperação, estabelecendo responsabilidades entre os entes da federação: União, Estados e Mu-
nicípios.
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