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Este documento pretende ilustrar as principais linhas de trabalho do programa a
serem adotadas para funcionar a partir da Direção de Saúde do município de Santiago
de Chile, as quais estão divididas numa proposta de trabalho preventivo em drogas e
outro na área de atenção em drogas
A respeito da proposta de prevenção, primeiro, cabe mencionar o que entendese como prevenir, realizar ações que diminuam a probabilidade de aparição de problemas, desta maneira fortalecer os fatores protetores e diminuindo os fatores de risco.
Por isto, conviver em comunidade representa um fator protetor da saúde mental,
esta convivência oferece as pessoas uma rede de apoio que possa substituir carências
familiares ou subjetivas. Além de oferecer sentidos coletivos para as coisas, mais oportunidades de desenvolvimento pessoal, de grupos e local, isto quando o trabalho é
mancomunado.
A matriz social-comunitária é imprescindível na estratégia da sobrevivência nos
contextos dos bairros de alta vulnerabilidade econômica-psicossocial.
Foi estabelecido um desafio permanente para nosso programa quando realizamos o trabalho preventivo de drogas para a comunidade que participa.
Em 2003 queremos potenciar um trabalho conjunto e transversal com o “público
interno” do município, onde já tem agentes preventivos formados em prevenção em drogas.
O objetivo geral desta proposta é contribuir na prevenção do abuso de drogas
na comunidade de Santiago.
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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Fazer participar essa comunidade nas estratégias de prevenção, trabalhando
com as famílias, grupos, organizações e instituições da comunidade.
Para conseguir isto nós esperamos:
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1 – Impulsar o desenvolvimento de ações preventivas para o consumo de drogas. Formar funcionários municipais em estratégias, assessoria técnica e informação.
2 – Sustentar a mobilização da comunidade, representada pelos vizinhos, grupos, organizações e instituições em volta da prevenção participativa dirigida a reduzir os
riscos do abuso de drogas, através de ações, formação, difusão , trabalho em rede,
educação preventiva e orientação.
A respeito da proposta da área de atenção de drogas, no qual estamos trabalhando atualmente, citamos o seguinte:
As taxas de consumo de álcool e drogas na região metropolitana tem cifras
preocupantes quanto ao nível de consumo atual e de incidência.
As taxas de incidência mostram que na Região Metropolitana são mais altas no
país, principalmente as drogas ilegais.
Particularmente Santiago tem taxas mais altas de consumo de álcool e acima da
média nacional o consumo de cocaína e maconha e taxas baixas para o consumo da
pasta base.
A informação obtida da ANVISA mostra que os homens, a nível nacional, perdem produtividade aos 43 anos por morte devido ao consumo de álcool ou problemas
associados ao mesmo.
Também tem a cirrose como outra causa.
Por isso é prioridade o desenvolvimento de mecanismos para ampliação da cobertura da atenção aos problemas de consumo de álcool e drogas, dando as ferramentas necessárias para a atenção primária.
Formaremos as pessoas que trabalham na atenção primária com programas de
capacitação e sensibilização para reforço à capacidade de atenção para os pacientes
mais complexos.
Para o desenvolvimento das estratégias temos manuais do Ministério da Saúde
orientando as estratégias terapêuticas para os problemas de álcool e drogas.
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