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As questões relacionadas ao uso de drogas e as situações decorrentes a elas tem 

provocado reflexões que transcendem uma visão repressiva e meramente da saúde e 

desafiam profissionais e gestores das políticas públicas a transformar seus 

paradigmas em ações. As tradicionais formas de abordagem para intervir no uso 

abusivo das drogas parecem não ter respostas suficientes. Que tipo de demanda se 

trata? Qual o papel das instituições e dos profissionais? E, sobretudo, qual a força das 

redes sociais intrínsecas a vivência de cada uma destas pessoas?  

Essas questões provocaram reflexões sobre o papel protagonista do governo 

municipal no enfrentamento desta situação e, com isso, a Secretaria da Juventude de 

Sorocaba-SEJUV, foi designada a conhecer, propor e articular ações nessa área. 

A proposta inicial, em setembro de 2009, foi mapear as ações preventivas e tratativas 

existentes no município e buscar em âmbito nacional as estratégias referenciadas pela 

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas- SENAD, e adaptá-las para o município. 

Entendendo que a estratégia de atuação para este tipo de demanda implica em uma 

visão global e a compreensão de que a inclusão social é a terapêutica indicada por 

meio das diversas redes que compõem a comunidade, foram estabelecidas como 

diretrizes: Consultório de Rua, Tratamento Comunitário, Terapia Comunitária e 

Internação em Comunidade Terapêutica com estratégias de qualificação profissional 

durante a internação. 

A política, nomeada de Entre Nós, é composta pelos fundamentos: frequência e 

permanência; investigação; atuação em sistema; recursos; diversidade no grau de 

exigência dos serviços, gestão integrada de casos.  

Os resultados obtidos nesta proposta inovadora, iniciada em junho de 2011 são: 

empoderamento das comunidades, estratégias de redução de danos, gerenciamento 

integrado de casos,e formação de cerca de 700 pessoas das redes de saúde, 

educação, social, esportes, organizações não governamentais-ONGs, lideranças 

comunitárias, segurança pública, nas diretrizes da política estabelecida pelo município. 

A cidade de Sorocaba está localizada a sudoeste do estado de São Paulo, com 

população jovem de 155.026 habitantes, o que representa 26,42% da população total. 

A taxa de urbanização do município é de 98,95% e maioria desta população se 

concentra nos bairros periféricos. 

Palavras chaves: Drogas, Jovens e Comunidade 

 


