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A gênese do Programa Redenção marca a evolução e consolida a Política Munici-
pal sobre Álcool e outras Drogas da Prefeitura de São Paulo.

O tema, complexo em sua existência, é agravado pela situação de extrema 
vulnerabilidade social a qual estão expostos os usuários nas cenas de uso,  
sobretudo, na região central da cidade. Sem a falsa expectativa de que haveria 
uma solução única para uma questão tão complexa, adotamos como premissa  
o desenvolvimento de múltiplas estratégias, com o empenho de diferentes  
Secretarias e órgãos municipais, que atuam de forma cooperada – sob a  
coordenação da Secretaria de Governo – e são os grandes responsáveis para  
o alcance dos bons resultados apresentados no relatório que, hoje, publicamos.

Ainda distantes de termos superado todos os desafios para a proteção social  
integral dos usuários e requalificação do território de atuação do Redenção, mas 
convictos de que estruturamos um bom caminho para tal, reafirmamos nosso  
compromisso em cuidar das pessoas, em estimular sua autonomia sob um olhar  
individualizado e não estigmatizado, em criar as portas de saída e inclusão mais  
adequadas para cada um e em buscar respostas que além de transformarem suas 
vidas contribuam com a requalificação do espaço urbano.

Para isso, convidamos você, para junto conosco, conhecer, discutir e contribuir 
com o aprimoramento desta política que é, sem dúvidas, embrião de transformação 
da vida na cidade.

Boa leitura.
Bruno Covas Prefeito
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O Programa Redenção encara um dos principais desafios da Prefeitura de São Paulo: a grande concentra- 
ção de pessoas em uso abusivo de drogas nas ruas da região da Luz. 

Trata-se de problema antigo, com práticas estabelecidas há muitos anos e com uma complexidade grande. 
Questões de saúde, ligadas ao vício e a distúrbios mentais e doenças de várias ordens. Questões econômi-
cas, ligadas à capacidade de gerar renda e prover moradia, mas também relacionadas à peculiar economia 
do tráfico de drogas. Questões sociais, ligadas aos vínculos familiares e ao sentimento de comunidade. 
Questões urbanísticas, relacionadas ao tipo de atividade e moradia que se desenvolve por ali. Dentre outras. 

Para enfrentá-lo, partimos de um processamento desse problema, seguindo a metodologia proposta por Carlos 
Matus (método PES), onde identificamos os nós críticos dessa situação. E propusemos uma linha de atuação, 
definindo projetos específicos para atacar cada um desses nós, que são centros específicos de atuação.  
Sem essa visão do todo e do inter-relacionamento existentes entre as diversas causas da existência e longevi-
dade da chamada “Cracolândia”, a ação do poder público não teria muitas chances de sucesso. 

O Programa envolve diversas secretarias e órgãos municipais: Assistência Social, Saúde, Direitos Humanos e 
Cidadania, Cultura, Segurança Urbana, Subprefeitura, Habitação, COHAB e AMLURB, que trabalharam intensa- 
mente com órgãos estaduais correlatos, em uma integração muito produtiva.  

Esse relatório busca sistematizar todas as faces do Programa Redenção, explicando sua estrutura, seus 
propósitos, suas normas e seus fluxos. Acreditamos que assim estamos contribuindo com políticas públicas 
de qualidade. 
               Alexis Vargas e Berenice Maria Gianella

Alexis Vargas
Secretário Executivo de Gestão
de Projetos Estratégicos

Berenice Maria Gianella
Secretária Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social
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Integração para agir em uma 
das situações mais complexas 
do Munícipio de São Paulo

Prefácio 
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Embora a grande maioria daqueles que se encontram no “fluxo” (como é conhecido o agrupamento dos 
usuários de drogas em situação de rua) possua em comum a dependência química, as causas que os le-
varam até esta situação são as mais diversas e envolvem situações de abandono, violência, vulnerabilidade 
e risco social. Somam-se à doença comorbidades que surgem em decorrência do uso abusivo, como tuber-
culose, sífilis e infecção pelo Vírus da Imuno deficiência Humana (HIV), além de diversas outras provenientes 
da situação de alta vulnerabilidade. 

Os munícipes que frequentam a cena de uso da Luz têm histórias de vidas e rompimento de vínculos tão 
diversos que estreitar o curso de ação ou abordagem terapêutica seria injusto e desrespeitoso com suas 
histórias. Um dos méritos do Redenção foi exatamente entender com os erros e acertos das atuações pas-
sadas da Prefeitura e de outras cidades ao redor do mundo, sem nunca esquecer o nosso principal foco de 
atuação: o indivíduo.  

Por meio de ações integradas foi possível estabelecer um olhar a cada um, ampliando a criação de vínculos 
e promovendo a escuta qualificada para um atendimento mais humano e mais personalizado. O esforço das 
equipes de atendimento, abordagem, acompanhamento e planejamento é diário – e já começamos a ver re-
sultados animadores. 

Nesta publicação é possível conhecer, além do trajeto do Programa Redenção, importantes conquistas como 
a Política Municipal sobre Álcool e outras Drogas, a criação e a implantação do Serviço Integrado de Acolhida 
Terapêutica (SIAT), o Programa Operação Trabalho (POT) Redenção e o primeiro Centro de Atenção Psicosso-
cial Álcool e Drogas (CAPS AD) IV do Município. 

Por fim, os depoimentos dos profissionais envolvidos e daqueles que conseguiram abandonar ou reduzir o 
consumo abusivo de álcool e outras drogas – e hoje planejam sua nova vida pensando em contribuir com 
quem ainda enfrenta a dependência – nos fazem acreditar que trilhamos o caminho correto. 

                Arthur Guerra e Fábio Espíndola
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Fábio Espíndola
Coordenador Executivo

Arthur Guerra 
Coordenador Técnico

Olhar individualizado
e pioneirismo

Prefácio 
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capítulo 1 Políticas Públicas empregadas em prol da população 
em situação de rua e usuária abusiva de álcool e 
outras drogas até a proposição do PL 0271/2019Histórico

Campos Elíseos, onde se encontra hoje a maior 
cena de uso aberto de drogas da cidade

fluxo
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DEGRADAÇÃO URBANACRACOLÂNDIA

Histórico 

Cracolândia (por derivação de crack, crack+ 
lândia = terra do crack) é uma denominação  
popular para uma área no centro da cidade de  
São Paulo, nas imediações das Avenidas Duque de  
Caxias, Ipiranga, Rio  Branco, Cásper  Líbero, Rua  
Mauá, Estação Júlio Prestes, Alameda Dino Bueno 
e Praça Princesa Isabel, onde historicamente se de- 
senvolveu intenso tráfico de drogas e meretrício. 

O bairro de Santa Ifigênia, ao lado dos Campos 
Elíseos, onde se encontra hoje a maior cena de 
uso aberto de drogas da cidade, era ocupada  
nos anos 1940 em grande parte por cortiços e 
habitações populares. A “saudosa maloca” canta-
da por Adoniran Barbosa era inspirada nas casas  
populares que se localizavam na Rua Aurora.

Nos anos 1960 a região ficou conhecida como 
Boca do Lixo, em contraponto à Boca do Luxo 
(região da Vila Buarque e adjacências, frequentada 
pela elite paulistana). A Santa Ifigênia era região da 
“baixa” prostituição. Nos anos 70, o bairro foi palco 
do maior núcleo de produção do cinema brasileiro 
(concentrada principalmente na Rua do Triunfo) e  
de grandes encontros musicais devido às diversas 
lojas de instrumentos de percussão e cordas (prin-
cipalmente na Rua General Osório). Ali surgiram al-
gumas das melhores rodas de choro e de samba de 
São Paulo.

Entre 1961 e 1982, a rodoviária da Luz foi um dos 
principais pontos de chegada em São Paulo para 
quem vinha de ônibus do interior e de outros es-
tados. Em torno da rodoviária se estabeleceu uma 
zona comercial vigorosa com hotéis, pensões, lojas, 
lanchonetes e restaurantes.

O surgimento da Cracolândia também está relacio- 
nado à degradação urbana pela qual passou o bairro 
após a desativação do Terminal Rodoviário da Luz. 
Sem a rodoviária, vários hotéis da região fecharam 
as portas, outros se transformaram em prostíbulos. 
Lojas, bares e lanchonetes também encerraram suas 
atividades.

Em junho de 1986, quatro anos após o fechamento 
da rodoviária, a Prefeitura decidiu demolir as marquises 
do antigo terminal. Na época, o entorno do prédio 
abandonado já era ocupado por moradores de rua. 

Os anos de degradação urbana que se seguiram 
após 1986 na região da Luz se agravaram a partir de 
1990 com a chegada do crack. A primeira apreensão 
de crack na cidade aconteceu há 30 anos, no dia 
22 de junho de 1990, quando a polícia prendeu um 
rapaz na Zona Leste da capital com 220 gramas 
do entorpecente. Nessa época o uso da droga era  
disperso. O chamado “fluxo” (reunião de usuários 
para consumo) começou a ocorrer em 1998.

A “saudosa maloca”, inspirada em 
cortiços e habitações populares 
no bairro de Santa Ifigênia Antiga rodoviária de São Paulo
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CONCENTRAÇÃO

O chamado “fluxo”, como é denominada a 
concentração de usuários na cena de uso 
aberto da Luz, movimenta-se pelas ruas 
do Centro, especialmente quando obser-
vado seu padrão de acomodação ao longo 
do tempo. O principal ponto de concen-
tração atualmente são os quarteirões en-
tre a Rua Helvétia e a Alameda Dino Bueno. 
Porém, ele já esteve, entre outros pontos, 
nos cruzamentos da Rua Helvétia com a 
Alameda Barão de Piracicaba e das ruas 
Helvétia com Cleveland; na Praça Princesa 
Isabel; e na Rua dos Gusmões, próximo da 
esquina com a Alameda Barão de Limeira. 
Os elementos sociais e espaciais que pro-
moveram a concentração de usuários e o 
estabelecimento da cena está presente em 
todas essas localidades.
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Desde seu surgimento o território da Cracolândia foi alvo de diversas políticas públicas e ações 
por parte dos Governos Municipal, Estadual, Federal e até mesmo de diversas outras instituições 
da sociedade. Porém, apesar de todo o recurso financeiro, humano e institucional direcionado à 
questão ao longo dos anos, os desafios que a permeiam continuam persistentes e extremamente 
complexos gestão após gestão. 

Cronologia

Assim, o marco para o início institucionalizado de ações neste território para tentar coibir a  
disseminação do crack foi feita pela Prefeitura e pelo Governo do Estado em dezembro de  
1998, após denúncia da OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo) de que  
o quadrilátero das ruas Triunfo, General Osório, Protestantes e Andradas já estava tomado.

Set. 2005

P a n o r a m a  d a s  P o l í t i c a s  P ú b l i c a s

2004

Setembro de 2005

2008

Fevereiro de 2008

15 de Janeiro de 2014

Janeiro de 2012

23 de julho de 2013

27 de março de 2012

29 de abril de 2015

5 de agosto de 2016

Profissionais da Rede Municipal de Saúde 
iniciam a ação A Gente na Rua, que em 2012 
passou a se chamar Consultório na Rua, de 
acordo com a legislação do Ministério da 
Saúde.

Tem início o projeto Nova Luz, que pretendia 
recuperar a área com investimento público e 
privado e previa a construção de um boule-
vard e ciclovias, além de aumento das calça-
das e arborização. 

Profissionais da Rede Municipal de Assistên-
cia Social iniciam o serviço Presença Social 
nas Ruas, que no ano seguinte passou a se 
chamar Serviço Especializado de Abordagem 
Social (SEAS), de acordo com a legislação 

É realizada a primeira manifestação pública 
por um chefe do Executivo Municipal sobre 
o fim da Cracolândia. O Prefeito à época  
afirmou que a Cracolândia não existia mais. 
O consumo de drogas, no entanto, continuou 
explícito.

Tem início o programa De Braços Abertos 
(DBA), com fundamentos em políticas de re-
dução de riscos e de danos, de prevenção 
do uso, de tratamento e de assistência social 

A Polícia Militar intensifica a Operação Cen-
tro Legal e ocupa as principais ruas da Luz 
com cerca de 300 homens. Considerada a 
mais violenta ação na região, a denomina-
da “Operação Sufoco” recebeu 32 denún-
cias de episódios de abusos por parte dos 
integrantes da força-tarefa. Tais abusos in-
cluíam feridos pelo uso de balas de borracha 
e bombas de efeito moral.

Foi criado um Ponto de Apoio situado na Rua 
Helvétia, 64, que oferecia banheiro, atividades 
culturais, área de descanso e alimentação.

Inauguração do Complexo Prates, no bairro 
do Bom Retiro. O espaço de convivência 
ofertava abrigo para menores e adultos, 
atividades socioculturais além de atendi-
mento médico. O equipamento, ainda em 
funcionamento, contém ações conjuntas de  
assistência social e saúde. 

Operação desarticulada da Prefeitura e do 
Governo do Estado gera caos e violência na 
região, espalhando os usuários. Dois dias de- 
pois, o fluxo retorna ao mesmo local. 

Polícia realiza ação com 500 homens na 
Cracolândia e no Cine Marrocos, prédio ocu-
pado por sem-teto no Centro, e prende 32 
pessoas.

e no conceito housing first, que consistia na 
oferta de moradia para as pessoas que se 
encontravam em situação de vulnerabilidade 
social e que utilizavam substâncias psicoati-
vas. Os beneficiários eram acolhidos em 
hotéis sociais localizados na região da Luz e 
em outros bairros da cidade.

do antigo Ministério de Desenvolvimento So-
cial (atual Ministério da Cidadania).
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Perfil dos frequentadores da cena de uso 

População da maior  
cena de uso do País

O último Levantamento de Cenas de Uso de  
Capitais (Lecuca), da Unidade de Pesquisa em  
Álcool e Drogas da Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp), realizado em outubro de 
2019, mostra as principais características da 
população que frequenta a maior cena de uso 
aberto de drogas do País: homem (68,7%), 
negro ou pardo (76,8%), com idade média de 
35,2 anos e solteiro (77,5%). Este é o quar-
to estudo da Unifesp, que avalia o perfil local 
desde 2016. 

Em 2019, as mulheres participantes da pes- 
quisa representaram 23.7% da amostra, com 
idade média de 34.6, e os transgêneros 7,5%, 
com idade média de 30 anos. 

Em relação à origem, 49,6% nasceram na ci-
dade de São Paulo ou na Grande São Paulo, 
33,3% são de outros estados, 15% do interior  
e 0,8% de outros países. Já entre os fatores  
que os levaram à cena de uso estão a  
“disponibilidade da droga” (31,2%), a “seguran- 
ça  entre  os  pares” (20,4%), o “preço” (16,4%)  
e a “liberdade para o uso” (14,8%).

Um total de 65,3% dos consumidores vive e 
dorme quase todas as noites na cena de uso, 
sendo que 41,7% estão morando na rua há  
5 anos ou mais. 

De forma geral pode-se dizer que, a cada ano,  
cerca de um terço de novos frequentadores 
chegam à cena de uso da Luz.

Gênero

Em % Em %

Em %Em %

OrigemEstado civil

Homens
Mulheres
Transgêneros

São Paulo ou Grande São Paulo
Interior de São Paulo
Outro Estado
Outro País

Pardo
Preto
Branco
Indígena
Amarelo

Fonte: Pesquisa em Álcool e Drogas, Unifesp, outubro de 2019

Cor de pele

7,5

30,8

22,2

0,8 0,4

77,5

14,7
7,3

45,823,7

Solteiro
Casado
Separado/Divorciado
Viúvo

7,3

0,4

0,8

49,6

15,0

33,3
14,7

77,5

68,7

da  região da Luz
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Início precoce

Os usuários que frequentam a cena de uso, em 
média, segundo o estudo, começaram a beber 
aos 11,4 anos e a fumar maconha aos 14,9 
anos. Um total de 61,3% usa crack há mais de  
5 anos e pouco mais de 12% são novos usuári-
os, referindo consumo há um ano ou menos. 
Quase duas a cada dez mulheres (19%) de- 
clarou ter tido dez ou mais parceiros sexuais no 
último mês. 

A maioria (87.6%) das entrevistadas declararam  
não saber se estavam ou não grávidas. Entre as  
demais, 9.7% sabiam estar grávidas no momento  
da entrevista (1.2% da população total). 

No total de pesquisados, 14% testaram positivo 
para sífilis, 12,8% para tuberculose e 10% para  
o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). Os 
resultados positvos foram investigados apenas 
entre os participantes que referiram ter testado.

De forma geral, os frequentadores da região 
têm baixo grau de instrução, com 5.2% de  
indivíduos que declararam nunca ter estudado  
e mais da metade (66.3%) não tendo chegado 
no ensino médio. 

A maioria (87%) diz não ter atividade remu-
nerada, sendo que 79,4% está nesta condição  
há pelo menos um ano e 52% há cinco anos  
ou mais. 

A renda para as drogas provém da prostituição 
(35%), furto de estabelecimentos (44,4%) e 
como pedintes (58%). 

Dos entrevistados, 58,8% citaram entre as mo-
tivações para viverem na região o fato de não te-
rem moradia ou acesso à alimentação, o aban-
dono de suas famílias, o luto que passaram por 
perdas, o fato de terem amigos ou familiares 
vivendo na região e para poupar seus familiares 
do vício que enfrentam.Fonte: Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas, Unifesp, outubro de 2019

Média de idade de início de consumo

Grau de instrução entre os frequentadores

4,4

14,5

Tempo que usa crack

Em %

5 anos ou mais
De 1 a 5 anos
De 1 mês a 1 ano
Menos de 1 mês

Tempo que frequenta a cena de uso

Em %Em %

Há 5 anos ou mais
Entre 1 e 5 anos
Entre 1 mês e 1 ano
Menos de 1 mês

5,7

47,6
19,9

26,8

2,05

61,3

10,3

26,7

Nunca estudou

Ensino fundamental/Primário incompleto

Ensino médio/Segundo grau incompleto

Ensino técnico/Faculdade incompleta

Ensino fundamental/Primário completo

Ensino médio/Segundo grau completo

Ensino técnico/Faculdade completa

5
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15,7

5,2

23,3

0,8

crack cocaína maconha

Em %

11,4

álcool

14,9

21,3

17,1

36,1

Perfil dos frequentadores da cena de uso da  região da Luz
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“Não existe uma necessidade única para todas 
as pessoas. Cada pessoa é totalmente diferente, 
com necessidades diferentes”
                 Wilson Pollara, ex-Secretário da Saúde

capítulo 2

O Programa Redenção
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Capacitação de profissionais da  
Secretaria Municipal da Saúde (SMS)

capacitação
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Com base nas experiências passadas, realizadas na 
cena de uso aberto de drogas da região da Luz, e 
apoiada em estudos e avaliações das políticas ante-
riores, a Prefeitura de São Paulo lançou, em 2017, 
o Redenção, a princípio chamado Projeto. Entre as 
principais diretrizes estavam o tratamento do pacien- 
te com dependência química em sua integralidade, 
durante e após a desintoxicação, e a manutenção 
da disponibilização das  equipes de abordagem e 
acolhimento das Redes Municipais da Saúde e de 
Assistência e Desenvolvimento Social no território, 
permanentemente.

Após uma das maiores operações de combate ao 
tráfico na região, comandada pelo Departamento 
Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfi-
co (Denarc), da Secretaria de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo, no dia 21 de maio de 2017, foi 
anunciado o início das atividades do então Projeto 
Redenção.

Dois dias após a ação policial, a Prefeitura entrou 
com ação no Tribunal de Justiça de São Paulo, so-
licitando a internação compulsória dos dependentes 
químicos da região da Luz.
 
Busca voluntária por tratamento

No dia 29 de maio de 2017 o psiquiatra Arthur Guer-
ra foi nomeado para a Coordenação do Projeto Re-
denção. Ao assumir o cargo, Guerra sugeriu que a 
gestão municipal desistisse da autorização judicial 
para avaliação médica forçada. O especialista desta- 
cou que internações involuntárias e compulsórias de- 

Unidade Avançada do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) Prates

REDENÇÃO: DE PROJETO A PROGRAMA O Programa
Redenção

veriam ser exceção, conforme estipulado por legis-
lação federal, e não uma regra.

A Prefeitura então criou a Unidade Avançada do 
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 
(CAPS AD) Prates, um container localizado na Rua 
Helvétia (local de maior concentração dos depen-
dentes químicos) para busca voluntária por trata-
mento. Após a avaliação médica, os usuários eram 
encaminhados para os Centros de Atenção Psicos-
social Álcool e Drogas (CAPS AD) da rede de saúde 
ou para a desintoxicação nos 300 leitos contrata-
dos exclusivamente para este atendimento (Hospital 
Cantareira, Centro Integrado de Assistência e Saúde 

Nossa Senhora de Fátima e Casa de Saúde São 
João de Deus). 

Foram também intensificadas as abordagens terri-
toriais realizadas pelas equipes do Consultório na 
Rua, da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), e do 
Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), 
da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvol- 
vimento Social (SMADS), que já atuavam na cena de 
uso. Além disso, foram criadas quatro unidades de 
Atendimento Diário Emergencial (ATENDE), sen- 
do três na região da Luz e uma na Avenida Ro- 
berto Marinho, Zona Sul, oferecendo 1.089 vagas  
de acolhimento. 

Abordagens 
intensificadas 
pelas equipes 
de saúde e 
de assistência 
social
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A Prefeitura de São Paulo divulgou, durante 
coletiva de imprensa realizada em 26 de junho de 
2017, no Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico 
Ilícito de Drogas, as principais diretrizes do Projeto 
Redenção. Divididas em cinco eixos, cada diretriz 
previa as seguintes ações programáticas: 

1 – Saúde:  abordagem contínua, de caráter não 
impositivo; disponibilidade de equipes de saúde no 
território, 24 horas; disponibilização de vagas para 
desintoxicação; seguimento via cadastramento na 
abordagem e nos atendimentos ambulatoriais e hos-
pitalares; Projeto Terapêutico Singular (tratamento de 
acordo com as especificidades e necessidades de 
cada indivíduo, através de política de redução de 
danos e/ou promoção de abstinência); medição regu- 
lar dos resultados das ações; campanhas de preven- 
ção; capacitação das equipes de abordagem; início 
da transição dos usuários dos hotéis sociais do pro-
grama De Braços Abertos (DBA) para a nova dinâmi-
ca de atendimento.

Coletiva de 
imprensa 
divulga as 
principais 
diretrizes  
do Programa 
Redenção

DIRETRIZES 2 – Assistência Social e Cidadania: disponi- 
bilidade das equipes de abordagem e acolhimento 
no território, permanentemente; fortalecimento da 
rede emergencial de acolhimento com as unidades 
de Atendimento Diário Emergencial (ATENDE); ofer-
ta de serviços que permitam melhora da autoestima 
do usuário; capacitação profissional; articulação da 
rede de apoio familiar aos dependentes, em especial 
após o tratamento; articulação com Conselho Tute-
lar e demais entidades para dar atenção especial às 
crianças e adolescentes; manter relação de trans-
parência e comunicação com a Sociedade Civil, 
Ministério Público e Justiça.

3 – Urbanístico e Zeladoria:  promover a revita- 
lização urbana da região; limpeza regular do território 
da cena de uso e fiscalização de comércio e imóveis 
da região; ampliar a Parceria Público-Privada (PPP) 
do Centro, em parceria com o Governo do Estado; 
cadastramento de todas as famílias residentes na 
área atendida pelo então Projeto Redenção.

4 – Segurança Pública: ações contínuas de poli-
ciamento preventivo com a Guarda Civil Metropoli-
tana e a Polícia Militar; combate contínuo ao tráfico 
por meio da Polícia Civil; apoio às equipes de saúde 
e assistência social, apoio às ações de zeladoria 
urbana, principalmente os programas de limpeza; 
monitoramento eletrônico via programas DronePol 
e CityCâmeras; segurança às unidades de Atendi-
mento Diário Emergencial (ATENDE); proteção de 
imóveis já interditados.

5 – Educacional: promover campanhas preventi-
vas e educativas; estimular palestras e debates.

Na mira de entidades

Em agosto de 2017, o Ministério Público do Estado 
de São Paulo (MP), a Defensoria Pública e conselhos 
de classe (17 entidades no total) lançam o relatório 
“Estamos de Olho: Avaliação Conjunta dos Hospi-
tais Psiquiátricos do Redenção”. Foram apontadas 
uma série de questões, que durante todo o restan-
te daquele ano e até meados de 2018 foram sendo 
discutidas e implementadas, uma a uma, com cada 
entidade integrante do grupo. 

“É importante ouvir as pessoas que têm uma vasta 
experiência e atuação nesta região para conseguir-
mos articular ações integradas que beneficiem os 
que precisam de atendimento. A Prefeitura de São 
Paulo está sempre aberta a essas conversas e tro-
ca de experiências”, afirmou o então Secretário de  
Governo Júlio Semeghini. As conversas incluíram 
também os diferentes grupos religiosos que atuam 
na região da Luz, ofertando refeições ou espaços  
de convivência.

Relatório “Estamos de Olho: Avaliação  
Conjunta dos Hospitais Psiquiátricos do  
Projeto Redenção”

“A palavra fundamental do 
Redenção é singularidade, 

porque não existe uma 
necessidade única para todas 
as pessoas. Cada pessoa é 
totalmente diferente, com 
necessidades diferentes. 
A nossa ajuda é sempre 

dada a quem aceita, nada 
é compulsório”, afirmou o 
então Secretário de Saúde, 

Wilson Pollara,  
durante a coletiva.

Unidades de Atendimento  
Diário Emergencial (ATENDE)
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Em novembro de 2017, o Projeto Redenção já havia 
realizado mais de 2.300 internações voluntárias e 
quase 300 mil atendimentos (alimentação, cortes de 
cabelo, oficinas socioeducativas e encaminhamento 
para regularização dos documentos) nas quatro uni-
dades de Atendimento Diário Emergencial (ATENDE) 
abertas até então.

Até o dia 15 de novembro daquele ano, os profis-
sionais da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) já 
haviam realizado 51 mil atendimentos na região da 
Luz, com 2.776 encaminhamentos para tratamen-
tos ou internações, sendo 2.374 para internações 
voluntárias em leitos de desintoxicação nos hospi-
tais contratados (972 internações no Hospital São 
João de Deus, 658 no Hospital Cantareira e 744 no 
Hospital Nossa Senhora de Fátima), 216 encami- 
nhamentos para leitos de pronto-socorro e hospitais 
municipais e gerais, e 186 para Centros de Atenção 
Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) III e Centro 
de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas 
(CRATOD). 

Na Unidade Avançada do CAPS AD Prates foram rea- 
lizados 3.500 atendimentos desde o início do funcio-
namento. As equipes do Serviço Especializado de 
Abordagem Social (SEAS), da Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), 
realizaram até o dia 16 de novembro 129.359 abor-
dagens, que resultaram em 107.364 encaminha- 
mentos socioassistenciais.

2.300 internações voluntárias e quase 300 mil  
atendimentos nas quatro unidades de  
Atendimento Diário Emergencial (ATENDE)

A região da Nova Luz também recebeu reforço de 
segurança. O monitoramento passou a ser feito com 
o auxílio de câmeras, bases comunitárias, ônibus de 
vigilância e um drone, que sobrevoava a região três 
vezes por dia.

A Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB) iden-
tificou as 275 famílias (527 pessoas) que moravam 
nas quadras 37 e 38 (quadrilátero formado pela  
Alameda Dino Bueno, Rua Helvétia, Alameda Cleve-
land, Alameda Glete, Largo Coração de Jesus e Rua 
Barão de Piracicaba) e realizou o processo eleitoral 
para formação do Conselho Gestor composto por 
moradores locais, Sociedade Civil e Poder Público. 
O Conselho foi eleito em julho e ficou responsável pe- 
la deliberação das propostas de requalificação do 
perímetro das quadras 37 e 38, demarcadas como 
Zona Especial de Interesse Social (ZEIS). A primeira 

Coordenador Arthur Guerra detalha ações de saúde

Ex-Prefeito João Dória faz avaliação dos primeiros seis meses do Projeto Redenção

versão da proposta de requalificação das quadras 
37 e 38 foi apresentada ao Conselho Gestor dos 
Campos Elíseos em 25 de outubro, mantendo os 
traços originais dos imóveis tombados e, a partir de-
les, criando modelagens arquitetônicas.

O mesmo processo já havia acontecido durante as 
desapropriações dos imóveis das quadras 36, 49 
e 50. Os terrenos fazem parte de duas Parcerias  
Público-Privadas (PPP), a do hospital Pérola Byington 
e a do Centro – primeira PPP de Habitação de Inte- 
resse Social (HIS) do país, dedicada à oferta de mora-
dias, aprimoramento da infraestrutura de serviços 
e equipamentos públicos e consequente revitalização 
de áreas do Centro da Cidade de São Paulo. 

A PPP do Centro prevê a construção de 3.683 mo- 
radias, com 2.260 habitações de interesse social.

BALANÇO DE  
SEIS MESES

MONITORAMENTO
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Em 2017, os 145 agentes do Consultório na Rua 
da região da Luz participaram de capacitação profis-
sional realizada em parceria com a Organização Não 
Governamental É de Lei. As equipes atuantes nos 
hospitais com leitos de desintoxicação contratados 
também tiveram qualificação para execução de tes-
tes rápidos para HIV, Sífilis, Hepatite B e C. Além dis- 
so, foi realizada pactuação com a Equipe de Preven- 
ção de Tuberculose da Coordenaria de Vigilância 
em Saúde (COVISA), da Secretaria Municipal da 
 Saúde (SMS), para avaliação diagnóstica e do melhor 
cuidado para seguimento dos pacientes infectados.

Orientadores do Serviço Especializado de Aborda-
gem Social (SEAS) passaram por requalificação pio-
neira no 2º semestre: seis semanas com discussões 
sobre abordagem humanizada, escuta qualificada e a 
importância do trabalho da assistência social.

CAPACITAÇÃO E SEMINÁRIOS

IPq Portas Abertas: evento do Instituto de Psiquiatria do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Em 29 de setembro de 2017, o Coordenador Técnico 
do Projeto Redenção, Arthur Guerra, foi convidado 
a fazer a palestra de abertura “Cracolândia: o que 
o mundo nos ensina?” durante a sexta edição do 
IPq Portas Abertas – evento do Instituto de Psiqui-
atria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) 
que tem como objetivo informar a sociedade sobre 
os progressos marcantes da Psiquiatria, reunindo 
em um único dia especialistas e profissionais do IPq 
em cerca de 160 palestras e outras atividades abertas 
 à população. 

De setembro a dezembro de 2017 a Coordenação do 
Projeto Redenção realizou quatro seminários, um a  
cada mês: Rede de Atenção Psicossocial (RAPS); 
Integração Intersetorial; Câmara Temática Interdisci- 
plinar sobre Drogas do Conselho Regional de Medici- 
na do Estado de São Paulo (CREMESP); e Saúde 
Mental.

Seminários do Programa Redenção: 
Coordenador Técnico Arthur Guerra durante Seminário sobre Rede de 
Atenção Psicossocial (RAPS)

Seminário II: Integração IntersetorialSeminário I: RAPS

Seminário IV: Saúde MentalSeminário III: Conselho Regional  
de Medicina do Estado de  
São Paulo (CREMESP)
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Plenária Temática: os novos  
caminhos da Saúde Mental e  
da atenção às drogas no Brasil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CÂMARA MUNICIPAL

CREMESP

Em 30 de novembro, o Coordenador Arthur Guerra 
apresentou o Projeto Redenção durante reunião da 
Subcomissão de Drogas da Câmara Municipal de 
São Paulo. Neste encontro foi discutida pela primei-
ra vez o que em 2019 viria a ser a Política Municipal  
Sobre Álcool e Outras Drogas.
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O Conselho Regional de Medicina do Esta-
do de São Paulo (CREMESP) promoveu no  
dia 8 de março de 2018 a Plenária Temática  
“Os novos caminhos da Saúde Mental e  
da atenção às drogas no Brasil”. A Plenária  
contou com a participação de represen-
tantes do Poder Executivo, nas esferas  
federal, estadual e municipal; Ministério Pú-
blico; Defensoria Pública; Universidade de 
São Paulo (USP); Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp) e Universidade  
Estadual Paulista (Unesp). Na ocasião, Arthur 
Guerra, convidado como palestrante, desta- 
cou que o Projeto Redenção trabalha com 
a integração das políticas de redução de 
danos e de abstinência e prevenção de no-
vos usuários. “Não adianta tentar resolver 
o problema e só se preocupar com o tra- 
tamento, precisamos, também, prevenir”, 
concluiu.

No dia 24 de novembro de 2017, durante uma 
reunião no Tribunal de Justiça de São Paulo, tiveram 
início as primeiras discussões sobre a atuação de 
equipes do Projeto Redenção em audiências de 
custódia, com o objetivo de evitar o encarceramento 
em massa.novos usuários. “tentar resol
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Com o início da gestão Bruno Covas, em abril de 2018,  
a Municipalidade compreendeu que o problema do uso  
abusivo de substâncias psicoativas se estendia para 
além dos usuários localizados em cenas de uso aberto  
e exigia uma tomada de ação mais ampla. 
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Projeto de Lei
Assim, após estudos e audiências públicas com participação 
social, iniciou o processo de confecção da legislação que iria 
normatizar a Política Municipal sobre Álcool e outras Drogas. 
Em 24 de maio de 2018 o Projeto de Lei (PL) nº 0271/2018 foi 
enviado à Câmara Municipal de São Paulo.

Prefeito Bruno Covas anuncia envio de Projeto 
de Lei para a Câmara Municipal de São Paulo
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BALANÇO DE UM ANO  

Ao completar um ano, em maio de 2018, o Reden- 
ção havia realizado mais de 5.600 internações  
voluntárias nos leitos de desintoxicação dos hos-
pitais contratados e mais de 860 mil atendimentos 
nas unidades de Atendimento Diário Emergencial 
(ATENDE), incluindo os dados da quinta e última  
unidade, inaugurada na Vila Leopoldina em janei-
ro de 2018. A Unidade Redenção registrou 8.612  
atendimentos.

O monitoramento constante da região da Luz com 
drones e cinco câmeras e o reforço da segurança 
com ações da Polícia Militar resultaram em prisões e 
apreensões diárias. Ao todo, foram mais de 1,5 mil 
detidos na região (dados conjuntos da Guarda Civil 
Metropolitana (GCM), Polícia Militar e Polícia Civil).

Entre maio de 2017 e março de 2018 haviam sido 
apreendidos na região 8,55 kg de crack, 3,73 kg de 
maconha, 2,25 kg de cocaína, além de aproximada-
mente R$ 80 mil em dinheiro (dados da GCM); 652,3 
kg de drogas (sendo 268 kg de cocaína, 308,6 kg 
de maconha, 74,2 kg de crack e 1,5 kg de outras 

drogas), 5 litros de cocaína líquida e 14 litros de 
lança-perfume, segundo os dados da Secretaria da 
Segurança Pública de São Paulo (SSP). Também ti- 
nham sido apreendidas 50 armas de fogo, 169 facas, 
30 simulacros de armas de fogo, 1.055 munições 
de diversos calibres, 598 celulares, 160 balanças e  
R$ 495.873,02 em notas e moedas.

Por meio das três limpezas realizadas diariamente 
pela Subprefeitura da Sé foram recolhidas mais de 
1.900 toneladas de resíduos no primeiro ano do  
Projeto Redenção.

5.600 internações voluntárias e mais de 860 mil  
atendimentos nas cinco unidades de Atendimento 
Diário Emergencial (ATENDE)

Em abril de 2018, a Secretaria Municipal da Saúde 
(SMS) detectou a importância de criar equipes espe-
cíficas para atuarem na criação de vínculos, aborda-
gem e direcionamento aos tratamentos dos depen-
dentes químicos da cena de uso aberto da região 
da Luz. Foi criado então o Redenção na Rua, res-
ponsável também pelo acompanhamento das ges-
tantes (pré-natal) e dos pacientes em tratamento de 
tuberculose, Infecções Sexualmente Transmissíveis 
(ISTs) e outras comorbidades.

O Redenção na Rua se baseou na atuação dos Con-
sultórios na Rua e passou a atuar em três frentes: 
no cuidado dos dependentes da cena de uso; no 
Tribunal de Justiça, em articulação com três comar-
cas (São Miguel, Barra Funda e Santana), dando 
orientações para encaminhamento dos pacientes 
ao tratamento adequado; e na prevenção ao uso de 
álcool e outras drogas, por meio do mapeamento 
do território vulnerável, ações na cena de uso e ati- 
vidades (rodas de conversa, palestras, sessões de 
cinema) na Unidade Redenção, instalada em outubro 
de 2017 na Praça Princesa Isabel, onde hoje funcio-
na o primeiro Centro de Atenção Psicossocial Álcool 
e Drogas (CAPS AD) IV da Cidade de São Paulo.

REDENÇÃO NA RUA

Equipe do território
Equipe do Tribunal de Justiça

Equipe da Prevenção

Drogas apreendidas na região da Luz
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Institucionalização da Política Municipal 
sobre Álcool e outras Drogas

Desde o envio do PL em 2018 e até a publicação 
da Lei Municipal nº 17.089 e do Decreto nº 58.760, 
ambos de 20 de maio de 2019 – que institui e  
regulamenta a Política e o Programa Redenção,  
respectivamente – o Redenção teve seu status 
transformado de Projeto para Programa, sendo 
chamado de Programa Redenção Fase 2.
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A Prefeitura iniciou em janeiro de 2018 
a operação de fechamento dos hotéis 
sociais do Centro, remanescentes do 
programa De Braços Abertos (DBA), 
por razões de insalubridade e segu-
rança dos beneficiários e prestadores 
de serviço. Um dos hotéis, o Alaíde, já 
havia sido destruído por um incêndio 
em março de 2017. 

Três hotéis sociais foram descontinua- 
dos de janeiro a abril de 2018, com 
77 pessoas encaminhadas para equi- 
pamentos da Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social 
(SMADS), de acordo com o grau de 
autonomia  aferido pelo Plano Indi- 
vidual  de Atendimento (PIA) em con-
sonância com o Projeto Terapêu-
tico Singular (PTS). Em todas as 
operações de transferência dos mo- 
radores, a abordagem foi humanizada 
e os encaminhamentos voluntários. 
Equipes do Serviço Especializado de 
Abordagem Social (SEAS) faziam bus-
ca ativa e atendiam aqueles que retor-
navam ao fluxo. 
 
Em maio de 2019 teve início a opera- 
ção para o fechamento dos dois últi- 
mos hotéis sociais localizados no Cen- 
tro, New Luz I e New Luz II. As abor-
dagens aos moradores aconteceram 
entre os dias 27 a 30 de maio e no dia 
28 foram realizados esclarecimentos 
junto ao Ministério Público quanto a 
operação e a proposta de encaminha- 
mento individualizado de cada um dos 
beneficiários. 

FECHAMENTO DOS HOTÉIS SOCIAIS

30 moradores: 

Hotel Santa Maria 
(26/01/2018)

15 acolhidos, nove recusaram 
encaminhamento e  

permaneceram no território, 
dois não foram localizados, 

dois foram espontaneamente 
para o Hotel Parque  
Dom Pedro e dois  
estavam presos.

No dia 30 de maio o trabalho foi in- 
terrompido em razão de decisão  
judicial emitida a pedido da Defen- 
soria Pública do Estado de São Pau-
lo e, no dia seguinte, foram feitos os 
esclarecimentos devidos ao órgão 
sobre a operação. A Prefeitura ain-
da aguarda suspensão da liminar  
para retomar os encaminhamentos  
e descontinuar o último equipamento 
dessa modalidade ainda presente no 
Centro.

84 moradores:

Hotel  Dom Pedro 
(04/04/2018)

46 acolhidos, 36 recusaram  
encaminhamento e permaneceram  

no território, um estava preso  
e um foi para moradia autônoma.  

Cinco crianças de 1 ano e 9 meses até  
10 anos e um adolescente de 13 anos 
foram matriculados na rede de ensino.  

Foi disponibilizada uma vaga em 
Centro de Educação Infantil (CEI)  

para um menino de 2 anos, 
mas a mãe recusou.

 

64 moradores:

Hotéis New Luz I 
 e New Luz II 
(30/05/2019)

Em ambos os hotéis: 28 foram 
transferidos, cinco evadiram  

do serviço, 31 aguardam  
suspensão da liminar  

para transferência.

38 moradores:

Hotel Impacto 
(01/02/2018)

16 acolhidos, 18 recusaram  
encaminhamento e  

permaneceram no território, 
um não localizado e  
três foram para casa  

de familiares.
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capítulo 3

A Política Municipal sobre Álcool e outras 
Drogas foi sancionada em 20 de maio de 2019Gi
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sobre Álcool e outras Drogas
Política Municipal Lei nº 17.089, 

de 20 de maio de 2019
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“Se trata de um problema crônico de saúde públi-
ca. E um problema crônico de saúde pública não 
se resolve da noite para o dia. Precisamos de uma 
política de médio a longo prazo para que a cidade 
possa enfrentar esse tema.” Foram com essas pala-
vras que o Prefeito Bruno Covas sancionou a Políti-
ca Municipal sobre Álcool e outras Drogas (Lei nº 
17.089 de 20 de maio de 2019), um ano após o Pro-
jeto de Lei (PL) nº 0271/2018 ter sido enviado pelo 
Poder Executivo para análise na Câmara Municipal 
de São Paulo. 

Antes da aprovação em plenário pela maioria dos 
55 vereadores nas duas sessões obrigatórias, como 
prevê o rito legislativo, e de ter sido objeto de cinco 
emendas apresentadas pela vereança, sendo que 
quatro foram rejeitadas pela Casa Legislativa, o PL 
percorreu um longo caminho até chegar à sanção 
do Chefe do Executivo paulistano: foi esquadrinha-
do pelos membros de quatro comissões legislativas, 
além de ter passado por providenciais debates em 
três audiências públicas.

Audiência da Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa

Comissão de Direitos Humanos discute Política sobre Álcool e outras Drogas

MÉDIO A LONGO PRAZO

Rito Legislativo

Assim que chegou à Câmara Municipal Paulistana 
o Projeto de Lei nº 0271/2018 foi enviado à apreciação 
da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. Depois, passou pela Comissão de  
Administração Pública, Comissão de Saúde, Pro-
moção Social, Trabalho e Mulher e Comissão de 
Finanças e Orçamento. Ao fim, recebeu parecer  
favorável em todas essas comissões durante sua  
tramitação legal.

Além da legalidade ratificada ao PL  pelos vereadores 
que compõem cada uma das comissões pelas quais 
tramitou, o texto enviado pelo Poder Executivo con-
tou ainda com importantes contribuições colhidas em 
três audiências públicas, com maciça participação 
de atores da Sociedade Civil, Organizações Não 
Governamentais e do mundo acadêmico, além dos 
técnicos das Secretarias Municipais da Saúde (SMS), 
Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), Go- 
verno (SGM), Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) 
e Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET). 

Entre os debates promovidos para discussão do 
texto, dois deles foram chamados pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa, sen-
do que um foi feito em setembro de 2018 e o outro, em 
fevereiro do ano seguinte. O último chamado para que 
a  Sociedade Civil e  Organizações Não Governamen- 
tais pudessem debater o PL com os técnicos das 
Secretarias Municipais foi feito em março de 2019, 
em audiência convocada pela Comissão Extraor-
dinária Permanente de Defesa dos Direitos Hu-
manos, Cidadania e Relações Internacionais. 

A vereança se envolveu maciçamente no debate e 
contribuiu com o PL enviado pelo Poder Executivo 
ao propor quatro substitutivos, sendo dois por par-
te da oposição, e ao apreciar cinco emendas, que 
foram analisadas após a segunda votação na Casa 
Legislativa paulistana – ocorrida em março de 2019. 
Quatro foram rejeitadas por 29 parlamentares pau-
listanos dos 47 presentes em plenário, no mês se-
guinte. A única emenda aprovada versava sobre as 
atribuições do Conselho Municipal de Políticas Públi-
cas de Drogas e Álcool (COMUDA).

Lei abrange 
ações de  
prevenção,  
atenção e  
reinserção  
social de usuários 
de álcool e 
outras drogas

Projeto de Lei percorreu um  
caminho longo até chegar à sanção  
do Chefe do Executivo paulistano

Fá
bi

o 
Jr

/C
M

SP
 

Gu
te

 G
ar

be
lo

tto
 / 

CM
SP

 

Fá
bi

o 
Jr

/C
M

SP
 



42 43

Lei contou com  
contribuições  
da Sociedade  
Civil e de  
Organizações  
Não Governamentais

LEI MUNICIPAL Nº 17.089, 
DE 20 DE MAIO DE 2019

Composta  por  19  artigos, a Lei Municipal nº 17.089/ 
2019 objetiva executar ações de prevenção, aten- 
ção e reinserção social de usuários de álcool e ou- 
tras drogas. Tais compromissos assumidos são pau- 
tados pela justiça social, valorização da diversida- 
de, igualdade de condições, respeito aos direitos 
fundamentais da pessoa humana, autonomia e li- 
berdade individual e especificidades populacionais  
e territoriais.

O compromisso da municipalidade ao propor a referi-
da norma jurídica foi assegurar mecanismos capa- 
zes de fomentar a autonomia naqueles usuários de 
substâncias psicoativas que se encontram em alta 
vulnerabilidade social, garantindo a esses munícipes 
o direito à saúde, proteção à vida e singularidade.

A Prefeitura de São Paulo uniu esforços de dife- 
rentes órgãos municipais, estaduais e federais, e 

contribuições da Sociedade Civil e de Organizações 
Não Governamentais para construir a Política Muni- 
cipal sobre Álcool e outras Drogas. Esse marco legal 
está em sintonia com as melhores práticas adotadas 
mundialmente sobre o tema Álcool e outras Drogas 
em intersecção com o combate à extrema pobreza.

O enfrentamento dessa questão social é pautado 
pela intersetorialidade das ações previstas na legis-
lação, que visam garantir acesso à saúde, direitos 
humanos, assistência social, educação, trabalho, 
moradia, cultura, esporte, lazer e segurança urbana. 

Além dessa estratégia, a Lei Municipal propõe um 
diálogo com as demais políticas já desenvolvidas 
pela municipalidade em prol desse público-alvo. 

Objetivos Estratégicos 

Em seu artigo 4º, a Política Municipal sobre Álcool 
e outras Drogas detalha seus cinco objetivos es-
tratégicos. E um deles, a Prevenção, aponta não so-

mente ao desenvolvimento de ações ao uso abusivo 
de álcool e outras drogas voltadas para a população 
em alta vulnerabilidade, mas também em atos inte-
grados do Poder Público a todos os munícipes de  
São Paulo, em especial aos alunos da Rede Muni- 
cipal de Ensino.

Em relação à Saúde Pública, o texto atenta para 
ações da municipalidade com o objetivo de mitigar 
o risco à vida por meio da promoção de estratégias 
para aumentar o acesso à saúde garantindo, assim, 
a autonomia e o direito aos melhores métodos sani- 
tários empregados na Rede Municipal em sintonia 
com a singularidade do indivíduo que se encontra 
em situação vulnerável.

A Assistência Social é outro ponto estratégico que 
merece destaque. A garantia da proteção social das 
pessoas em extrema pobreza, que vivem nas cenas 
de uso aberto, é uma premissa do Poder Público  
Municipal, além de atuar também para promover o 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Um dos objetivos estratégicos mais importantes é 
o fomento à autonomia e inclusão produtiva, por 
meio da disponibilidade de oportunidades de quali- 
ficação técnica e inserção profissional. Com a es-
truturação desse pilar é que tal Política consegue  
promover a saída qualificada do indivíduo da situ-
ação de alta vulnerabilidade abrindo as portas ao 
mundo do trabalho . 

E por fim, mas não menos importante, está a preocu-
pação com o monitoramento e avaliação da Política 
Pública, por meio da análise, integração, tratamento 
e difusão tanto das informações geradas em cam-
po no dia a dia dos acolhimentos, como daquelas  
estratégicas, tudo com o objetivo de aprimorar tan-
to o processo decisório quanto o trabalho efetuado  
pelas equipes municipais.

Edson Aparecido dos Santos (Secretário Municipal da Saúde), 
Bruno Covas (Prefeito), Mauro Ricardo (Secretário de Governo) 
e Arthur Guerra (Coordenador do Redenção) Gi
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Decreto Municipal nº 58.760, de 20 de maio de 2019

Comitê Gestor  
é formado por  
membros de  
sete Secretarias  
Municipais

AÇÕES TERRITORIAIS 

Em campo, os profissionais de abordagem e dos 
serviços de acolhimento são os responsáveis pela 
implementação dos objetivos estratégicos descritos 
na Política Municipal sobre Álcool e outras Drogas. 
Dessa forma, a abordagem visa qualificar a escuta e 
facilitar o acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS)  
e à Rede Socioassistencial para o público em alta  
vulnerabilidade. 

Além de promover ações de prevenção e redução de 
danos junto ao público-alvo, as equipes de aborda-
gem são responsáveis por encaminhar os acolhidos 
aos serviços nos quais são avaliados e direcionados 
às oportunidades de qualificação técnica e inserção 
profissional. Zelar pela segurança das pessoas em 
alta vulnerabilidade que fazem uso abusivo de subs- 
tâncias psicoativas nos territórios de consumo aber- 
to também é responsabilidade do Poder Público  
Municipal.

Conselho Municipal de Políticas Públicas de  
Drogas e Álcool do Município de São Paulo 
(COMUDA) 

Não é possível escrever sobre a Política Municipal 
sobre Álcool e outras Drogas sem mencionar a refor-
ma feita nas atribuições e na composição do Con-
selho Municipal de Políticas Públicas de Drogas e 
Álcool do Município de São Paulo (COMUDA), órgão 
consultivo criado pela Lei Municipal nº  13.321, de 6 
de fevereiro de 2002.

Entre outras atribuições, o órgão tem como premis- 
sa acompanhar a execução da Lei Municipal nº 
17.089/2019, promover debates com integrantes da 
Sociedade Civil e acadêmicos sobre o tema, além de 
propor medidas à prefeitura sobre a condução da 
Política Pública acerca da execução orçamentária.

O colegiado é composto por nove membros das 
Secretarias Municipais envolvidas na Política, três 
representantes da Câmara Municipal de São Paulo 
que participem de comissões pertinentes ao tema, 
representantes do Conselho Estadual de Drogas e  
da comunidade acadêmica, da Sociedade Civil e de 
órgãos de classe de profissões que conversam com 
a execução da Política Pública.

Comitê Gestor da Política Municipal 
sobre Álcool e outras Drogas

Do lado do Poder Público Municipal, faz-se neces- 
sário citar a governança da Política Municipal sobre 
Álcool e outras Drogas pelo Comitê Gestor. Ele é 
composto por sete membros titulares e igual núme-
ro de suplentes oriundos das Secretarias Municipais 
integrantes da Política.

Quando necessário, o Comitê Gestor tem a incum-
bência de constituir Grupos de Trabalho compos-
tos por membros da Sociedade Civil e de outros 
segmentos da sociedade, com a prerrogativa de  
debater a Política Pública em questão e visando 
aprimorar a atuação dos responsáveis pela exe- 
cução da mesma.

Publicado em Diário Oficial do Município no mes-
mo dia em que a Lei nº 17.089/19 foi sancionada, 
o Decreto Municipal nº 58.760/19 regulamentou a 
Política Municipal sobre Álcool e outras Drogas. 
Entre seus principais aspectos estão a inserção 
do Programa Redenção, que surge juridicamente 
com o objetivo de promover a atenção à saúde, 
a reinserção social e a capacitação laboral das 
pessoas em alta vulnerabilidade que fazem uso 
de substâncias psicoativas. 

Em consonância com os objetivos estratégicos da 
Lei Municipal nº 17.089/19, o Programa Redenção 
está alicerçado no tripé terapêutico, socioassis-
tencial e do trabalho. Para isso, a intersetoriali-
dade se faz necessária por meio da atuação dos 
técnicos das Secretarias Municipais da Saúde, 
Assistência e Desenvolvimento Social, Desenvol- 
vimento Econômico e Trabalho, Direitos Humanos 
e Cidadania, Segurança Urbana, Governo e Sub-
prefeituras no trato com o público-alvo. 

Os técnicos representantes dessas Pastas se en- 
contram quinzenalmente num fórum denominado 
Núcleo Técnico do Programa Redenção – regula- 
mentado pela Portaria nº 356/SGM, de 09 de de- 
zembro de 2019, com o objetivo de debater as 
ações efetuadas pelos trabalhadores no território 
cotidianamente, além de promover um ambiente 
de discussão sobre os passos dados na cons- 
trução da intersetorialidade e no aprimoramento 
das ações. 

Profissionais que atuam nas abordagens 

O Decreto Municipal 58.760/2019 foi publicado no Diário Oficial do Município no 
mesmo dia em que a Lei 17.089/19 foi sancionada pelo Prefeito Bruno Covas

M
ar

ce
lo

 P
er

eir
a/

SE
CO

M
 

Gi
ld

so
n 

di
 S

ou
za

/S
EC

OM

Além disso, atuam construindo propostas para a 
constante melhoria da política pública em curso,  
sempre debatidas durante o fórum do Núcleo 
Técnico do Programa Redenção e com a obser- 
vância dos representantes do Comitê Gestor da 
Política Municipal sobre Álcool e outras Drogas.

As Pastas que compõem o fórum são Governo 
(coordenador das ações); Saúde (abordagem te- 
rapêutica e acesso ao SUS), Assistência e Desen-
volvimento Social (abordagem e acolhimento na 
Rede Socioassistencial), Desenvolvimento Econô- 
mico e Trabalho (acesso ao mundo do trabalho), Di-
reitos Humanos e Cidadania (assegura a proteção 
à dignidade humana), Segurança Urbana (moni-
toramento e segurança de trabalhadores e públi-
co-alvo na cena de uso) e Educação (facilitadora 
para ações de prevenção). 

Tal Decreto  também cria o Serviço Integrado de 
Acolhida Terapêutica (SIAT), com o objetivo de 
oferecer acolhimento ao público-alvo e a seus  
familiares. São três modalidades: SIAT I, com foco 
na abordagem territorial; SIAT II, destinado  a aco-
lher temporariamente o público-alvo que deseja 
dar continuidade ao Projeto Terapêutico Singular 
(PTS*) iniciado; e SIAT III, última etapa com foco 
no tratamento e profissionalização. 

* O PTS é um plano de tratamento cuja elaboração é 
feita em conjunto pela equipe e o usuário, contemplando  
a identificação das demandas em saúde e as ações  
indicadas para o cuidado, promovendo e ampliando as 
possibilidades de vida e mediando suas relações sociais. 
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integração

Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica

“Esse é um dos maiores desafios que temos na cidade  
de São Paulo. Este trabalho aposta na singularidade do  
tratamento específico para cada caso, que tem dado 
resultado e já começamos a ter pessoas recuperadas  
e exemplos a serem mostrados.”

Prefeito Bruno Covas, durante inauguração do SIAT III – 
Tratamento e Profissionalização Ermelino Matarazzo

Evento de inauguração do SIAT III - Ermelino Matarazzo em 13 de agosto de 2020Ed
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Fase 2 e SIAT
Até o dia 7 de maio de 2019 foram reali- 
zados na Unidade Redenção 15.874 aten-
dimentos, entre eles 9.723 internações 
voluntárias em leitos de desintoxicação 
em hospitais contratados, 370 encaminha- 
mentos para leitos de prontos-socorros e 
hospitais municipais e gerais, 285 para o 
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e 
Drogas (CAPS AD) III, 14 para o Centro 
de Referência de Álcool, Tabaco e Outras 
Drogas (CRATOD) e 545 para a rede de 
atendimentos sociais. 

As equipes do Redenção na Rua, que co-
meçaram a atuar na região da Luz em 11 de 
abril de 2018, haviam realizado até aquela 
data 25.334 abordagens, 5.716 atendimen-
tos médicos, 11.480 atendimentos de en-
fermagem e 4.958 encaminhamentos para 
a rede de assistência social. 

As cinco unidades de Atendimento Diário 
Emergencial (ATENDE) registraram, desde 
a inauguração da primeira unidade em ju- 
nho de 2017 até o dia 16 de maio de 2019, 
2.317.861 atendimentos entre banhos, re-
feições, pernoites, oficinas e cortes de 
cabelo. Desde o dia 21 de maio de 2017 
foram realizadas pela equipe da Secreta- 
ria Municipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social (SMADS) 319.106 aborda-
gens na região da Luz. 

A sanção da Lei que institui a Política Municipal  
Sobre Álcool e Outras Drogas marca também o  
início da Fase 2 do Programa Redenção, cujas  
principais diretrizes são o tratamento, seja por  
redução de danos ou por abstinência, levan-
do-se em consideração a individualidade e nível da  
autonomia dos usuários; a criação do Serviço Inte-
grado de Acolhida Terapêutica (SIAT), com ações 
integradas de saúde e assistência e social; e a  

reformulação do Programa Operação Trabalho, com 
ampliação e diversidade da oferta de qualificação 
profissional visando a reinserção social. 

“É com o casamento entre as ações das Secreta- 
rias da Saúde e Assistência Social, e o apoio das  
pastas de Segurança e Desenvolvimento Econômi-
co que nós teremos as maiores chances de suces-
so nessa Política Pública”, disse na ocasião do lan- 

Parte da equipe do Programa Redenção: 
Fabio Espíndola, Danilo Serpico, Tarcila Peres,                               Arthur Guerra, Heliana Nogueira e Nilson Hernandes

 Evento de lançamento da nova fase do Programa Redenção

Governo realizou 
estudos que 
culminaram na 
atual legislação

INÍCIO

BALANÇO DE 2 ANOS

çamento da Fase 2 o Coordenador Técnico do Re-
denção, Arthur Guerra. Com o lançamento desta 
nova fase, o Programa Redenção passou a contar 
também com um Coordenador Executivo, Fábio 
Espíndola. 

Durante o evento no dia 20 de maio de 2019,  
Tarcila Peres Santos, na época Chefe de Gabinete  
da Secretaria Municipal de Governo, lembrou que 
a Política Municipal sobre Álcool e Outras Drogas 
foi fruto de diversas pesquisas científicas.“Diante 
da constatação do aumento no uso regular e abusivo 
de álcool e outras drogas no município, entre 2017 
e 2018, o governo realizou estudos sobre melhores 
práticas para o acolhimento da população vulnerável 
que culminaram na atual legislação”, afirmou Tarcila. 

Alexis Galias de Souza Vargas, Secretário Executi-
vo de Gestão de Projetos Estratégicos da Prefeitura, 
explicou que a Prefeitura também fez um levanta- 
mento sobre os cenários e mecanismos causais 
que levaram à existência e persistência da cena de 
uso aberto de drogas na região da Luz. “Fizemos 
uma análise da forma de sustentação econômica  
e das dinâmicas sociais do território”, disse Vargas. 
“Esta análise, integrada ao conjunto de estudos,  
ensejou a segunda fase do Programa Redenção”. 

Outro ponto ressaltado durante o evento foi a  
importância da atuação do Núcleo de Acompanha-
mento de Casos na Fase 2 do Redenção. Este gru-
po avalia caso a caso e só recebem os benefícios 
do Programa Operação Trabalho Redenção (POT  
Redenção) aqueles que estão em tratamento e aptos 
para a porta de saída.

A Prefeitura anunciou também durante o evento 
o orçamento previsto de R$ 276,1 milhões até 
2020 para o Programa Redenção, valor três  
vezes maior que o total de recursos investidos nos 
dois últimos anos. 
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No dia 3 de junho de 2019 chefes dos Executivos 
Municipal e Estadual, além dos respectivos técnicos 
e representantes de autarquias e inspetorias se  
reuniram para alinhar as estratégias, mapear as  
necessidades e identificar os avanços da segunda 
fase do Programa Redenção. A reunião do grupo de 
trabalho aconteceu na sede da Prefeitura. 

Após o encontro, houve coletiva de imprensa. “As 
ações para a evolução do Programa serão articula-
das em quatro eixos principais: Saúde, Assistência 
Social, Trabalho e Segurança, que trabalharão com 
protocolos e metas a curto e médio prazo”, informou 
o Coordenador Técnico do Programa Redenção,  
Arthur Guerra. Para fazer um acompanhamento das 
ações, ficaram previstas reuniões setoriais sempre 
envolvendo representantes das Pastas Estaduais e 
Municipais. 

PARCERIA COM O  
GOVERNO DO ESTADO

No dia 4 de setembro de 2019, durante novo 
encontro que reuniu 21 Secretários Municipais e  
Estaduais, a Prefeitura e o Governo do Estado 
anunciaram um pacote de ações para o Programa  
Redenção. O Governo passou a disponibilizar vagas 
no Programa  Recomeço (Estado) para pacientes do 
Redenção. A pactuação também passou a otimizar 
a movimentação de pacientes que têm alta das 
unidades vinculadas ao Recomeço e que necessitam 
de acompanhamento pós-alta nos Centros de 
Assistência Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), 
unidades sob gestão da Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS).

saúde

trabalho

assistência 
social

segurança
pública

SEGURANÇA PÚBLICA: 
Apoio operacional e  
de inteligência da  
Polícia Civil à GCM para 
o fechamento de imóveis 
com atividades irregulares 

TRABALHO E RENDA:
Recursos estaduais e  
apoio técnico para ações  
de qualificação profissional 
e para o Programa Operação 
Trabalho (POT Redenção) 
 

EIXOS DA PARCERIA 
COM O ESTADO: 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
Investimentos Estaduais  
na rede de acolhimento  
social do Município  
voltada ao atendimento  
de dependentes  
químicos em situação  
de vulnerabilidade ou  
risco social 

SAÚDE: 
Leitos de desintoxicação 
disponíveis para tratamento 
de dependência química em 
hospitais da Rede Estadual 

Arthur Guerra, Coordenador Técnico do Programa Redenção, durante coletiva

Prefeitura e Governo do Estado 
anunciam pacote de ações
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Avanços 

Em 25 de junho de 2019 foi publicada a Portaria 
Conjunta SGM/SMADS/SMS/SMDET Nº 04, que 
regulamentou o Serviço Integrado de Acolhida Tera- 
pêutica (SIAT). Entre agosto e dezembro de 2019, 
outras cinco portarias foram publicadas, estabele- 
cendo os fluxos de atendimento no SIAT I – Abor- 
dagem, SIAT II – Acolhimento Temporário e  SIAT III 
– Tratamento e Profissionalização; definindo o fun-
cionamento e as atribuições do Núcleo Técnico do 
Programa Redenção, do Comitê Gestor da Política 
Municipal sobre Álcool e outras Drogas, e designan-
do os integrantes do Núcleo Técnico (leia mais sobre 
os normativos do Programa Redenção em destaque 
neste capítulo).

Em 3 de outubro de 2019 o Coordenador Executi-
vo Fábio Espíndola apresentou os avanços do Pro-
grama Redenção e a Política Municipal sobre Álcool 
e outras Drogas durante o 2º Seminário de Políticas 
para a População em Situação de Rua, organizado 
pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Ci-
dadania (SMDHC).

Acolhimento socioassistencial

O Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica (SIAT), 
I – Abordagem, da forma que se encontra estrutura-
do nos textos legais, teve o início de suas operações  
no dia 22 de agosto de 2019, atuando diretamente 
na região da cena de uso aberto de drogas da Luz.  

As unidades de Atendimento Diário Emergencial 
(ATENDE) 1 e 3, que se localizavam nas proximidades 
da cena de uso aberto de drogas da Luz, tiveram  
suas vagas transmutadas em vagas do novo serviço 
SIAT II – Acolhimento Temporário Armênia, inaugura-
do em junho de 2019. As vagas do ATENDE 2, tam-
bém localizado na região central da cidade, foram 
substituídas pelas vagas do SIAT II – Acolhimento 
Temporário Glicério, a partir de abril de 2020. 

A intenção da Prefeitura é fazer a substituição das 
outras duas unidades de ATENDE (4 e 5) pelo  
SIAT II – Acolhimento Temporário, pois a integração 
das ações de saúde e assistência social no mesmo 
espaço físico qualifica as vagas ofertadas e amplia 
consideravelmente o espectro de cuidado com  
o usuário. 

“O acolhimento socioassistencial de baixa exigência 
é mais bem-sucedido quando colocado em uma 
localização territorial que possibilite um mínimo de 
afastamento das cenas de uso aberto de grande 
magnitude”, ressalta o Coordenador Executivo Fábio 
Espíndola. “Estas  localidades  possuem diversas va- 
riáveis  que dificultam e entravam o acolhimento, inclu- 
sive com a influência exacerbada do poder paralelo, 
que acaba por corroer a eficiência no atendimento 
a estes usuários.” A distância, contudo, segundo 
o Coordenador, não pode ser tão grande a ponto 
de gerar desconexão territorial, portanto é um de-
safio ao Poder Público encontrar o ponto ideal de 
inserção desses estabelecimentos na cidade. 

Fase 2 e SIAT “A integração das  
ações das Secretarias  
da Saúde, Assistência  

e Desenvolvimento  
Social, Desenvolvimento 
 Econômico e Trabalho 
e Segurança permitem 

maiores chances  
de sucesso nessa 
Política Pública” 

  
Fábio Espíndola,  

Coordenador Executivo  
do Programa Redenção

Fábio Espíndola, durante o 2º Seminário de Políticas para a População em Situação de Rua
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Medidas emergenciais  

A partir de março de 2020, ações precisaram ser 
criadas em caráter de emergência para o combate 
à disseminação do novo coronavírus. Durante as 
abordagens na região da Luz, as equipes de saúde e  
assistência social reforçaram os cuidados necessári-
os para evitar a contaminação e o convite às pes-
soas em situação de vulnerabilidade para se diri-
girem a um equipamento público. 

No dia 4 de junho de 2020 a Prefeitura de São Pau-
lo, por meio das Secretarias Municipais de Turismo 
e de Assistência e Desenvolvimento Social, iniciou a 
ação “Vidas no Centro”, com o objetivo de propor-
cionar condições básicas para realizar higiene pes-
soal aos cidadãos em situação de vulnerabilidade so- 
cial na região central da cidade. Em sete pontos estra- 
tégicos, foram oferecidos sanitários masculinos e femi- 
ninos, todos os dias, das 7h às 19h. “A estrutura ofe- 
rece banho quente e está pronta para proteger os mais 
vulneráveis à Pandemia. O importante é mantê-las 
limpas e sem aglomerações”, informou a Secretária 
de Assistência e Desenvolvimento Social, Berenice 
Gianella. 

No dia 26 de março de 2020, por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
(SMADS), a Prefeitura criou um Núcleo de Con-
vivência em caráter emergencial no bairro de Santa 
Ifigênia, região central da cidade, onde passou a dis-
tribuir 200 refeições. Em abril, outras 700 refeições 
diárias passaram a ser distribuídas pela Prefeitura no 
equipamento recém-inaugurado, o SIAT II – Acolhi-
mento Temporário Glicério. 

Seis novos equipamentos para acolhimento foram 
criados, sendo cinco centros esportivos munici-
pais adaptados e preparados para funcionar, por 24 
horas, como Centros de Acolhimento Emergenciais 
(nas regiões da Sé, Santo Amaro, Lapa, Santana e 
Mooca, totalizando 356 novas vagas) e um Centro 
de Acolhida Especial montado para pessoas em 
situação de rua diagnosticadas com COVID-19, na 
Vila Clementino, Zona Sul da cidade, com capaci-
dade de acolher 38 pessoas. 

Na região central da cidade, a Secretaria Municipal 
das Subprefeituras instalou 11 pias com água potável 
fornecida pela Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (Sabesp) para auxiliar as 
pessoas em situação de rua. 

Em maio, por meio do Programa Redenção, a Prefei-
tura de São Paulo firmou uma parceria com a orga-
nização internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF) 
para ampliar a atenção e o cuidado durante a pan-
demia às pessoas em situação de vulnerabilidade 
que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. 

Médicos Sem Fronteiras: parceria para ampliar a atenção e o cuidado durante a pandemia

“Vidas no Centro”, ação das Secretarias 
Municipais de Turismo e de Assistência e 
Desenvolvimento Social

Núcleo de Convivência em caráter 
emergencial no bairro de Santa Ifigênia

“A estrutura oferece  
banho quente e está  
pronta para proteger  
os mais vulneráveis  
à pandemia”  
Berenice Gianella, 
Secretária de Assistência  
e Desenvolvimento Social

As orientações de prevenção da COVID-19 pas-
saram a ser realizadas em conjunto com as equipes 
do Redenção na Rua, da Secretaria Municipal da 
Saúde, e do Serviço Especializado de Abordagem 
Social (SEAS), da Secretaria Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social, que já atuavam na 
abordagem desta população na região da Luz. As 
ações também foram realizadas nos SIAT II – Acolhi-
mento Temporário Armênia e Glicério. 

Em junho de 2020, o Programa Redenção distribuiu 
cartazes e materiais informativos sobre a COVID-19 
em todos os seus serviços SIAT I – Abordagem, II 
– Acolhimento Temporário, III – Tratamento e Profis-
sionalização e Centro de Atenção Psicossocial  
Álcool e Drogas (CAPS AD) IV. 
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PORTARIA CONJUNTA SGM/SMADS/SMS Nº 4, DE 25 DE JUNHO DE 2019  

Regulamenta o Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica (SIAT) no âmbito do Programa Redenção, esta-
belece cooperação técnico-administrativa para sua implementação e governança compartilhada e dá outras 
providências. 

O documento assegura direitos aos beneficiários do SIAT, entre eles o acesso às redes municipais da Saúde 
e de Assistência e Desenvolvimento Social, com tratamento e acolhimento adequados de acordo com seu 
Projeto Terapêutico Singular e Plano Individual de Atendimento, respectivamente; e acesso ao mundo do tra-
balho, cursos de formação profissional e oportunidades voltadas ao empreendedorismo, inclusive economia 
circular, de acordo com o Plano de Ressocialização Singular e respeitadas as aptidões individuais (leia mais 
sobre as definições do SIAT no capítulo 5). 

Portarias
Além da Política Municipal sobre Álcool e Outras Drogas, instituída por meio 
da Lei 17.089 de 20 de maio de 2019, e sua regulamentação e inserção do  
Programa Redenção por meio do Decreto 58.760 de 20 de meio de 2019,  
outros elementos compõem as regras jurídicas necessárias para a governança 
da Fase 2 do Redenção: 

PORTARIA CONJUNTA SGM/SMADS/SMS Nº 6, 
DE 08 DE AGOSTO DE 2019 

Estabelece o fluxo de atendimentos ao munícipe no 
âmbito do Serviço Integrado de Acolhida Terapêu-
tica (SIAT) II – Acolhida Temporária do Programa  
Redenção. 

As equipes que operam os atendimentos nas uni-
dades do SIAT II promovem proteção social por meio 
do acolhimento de curto prazo e baixa exigência 
em relação ao usuário com instalações físicas para 
atenção à saúde e acolhida de curto prazo, com-
preendendo, porém não exaustivamente, ofertas 
relativas a tratamentos em saúde, descanso, hi-
giene pessoal, atendimento social individualizado, 
atividades para desenvolvimento de sociabilidades 
e lazer. 

PORTARIA CONJUNTA SGM/SMADS/SMS Nº 7, DE 15 DE AGOSTO DE 2019 

Estabelece o fluxo de atendimentos ao munícipe no âmbito do Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica 
(SIAT) I – Abordagem do Programa Redenção. 

As equipes que constituem o SIAT I realizam abordagens de forma integrada, bem como escuta qualificada 
com a finalidade de realizar busca ativa e articular o acesso às redes municipais de saúde e assistência  
social, além de prestar atenção integral à saúde ao público-alvo do Programa Redenção que esteja  
localizado em logradouros públicos. 

PORTARIA SGM Nº 356, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019 

Dispõe sobre o funcionamento e as atribuições do Núcleo Técnico do Programa Redenção, criado pelo  
Decreto 58.760 de maio de 2019 para amparar o Comitê Gestor da Política Municipal sobre Álcool e Outras  
Drogas, por meio da promoção de suporte técnico necessário à avaliação, acompanhamento, aperfeiçoa-
mento e elaboração de estudos e pareceres. A Portaria define as atribuições, composição de integrantes,  
frequência de reuniões e dinâmica própria de trabalho do Núcleo Técnico do Programa Redenção. Desse modo,  
contribui para a articulação e participação de forma objetiva das Secretarias Municipais pertencentes ao  
arranjo intersetorial do Programa Redenção. 

PORTARIA SGM Nº 357, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 

Designa os servidores que integrarão o Núcleo Técnico do Programa Redenção, do Comitê Gestor da Política  
Municipal sobre Álcool e outras Drogas, possuindo assim o mérito de oficializar os representantes  
das Secretarias Municipais pertencentes ao arranjo intersetorial do Programa Redenção. 

PORTARIA CONJUNTA SGM/SMADS/SMS/SMDET Nº 13 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019 

Estabelece o fluxo de atendimentos ao munícipe no âmbito do Serviço Integrado de Acolhida 
Terapêutica (SIAT) III – Tratamento e Profissionalização do Programa Redenção. 

Em virtude desta definição protocolar de procedimentos, as equipes que operam os atendimen-
tos nas unidades do SIAT III promovem a acolhida de médio prazo com tratamento em saúde, 
ações de assistência social e de qualificação profissional. 

Cabe destacar que o referido instrumento também oferece, por intermédio de seu anexo II, o  
Termo de Compromisso e Responsabilidade, que define os direitos e deveres dos usuários do 
SIAT III, devendo ser assinado quando da admissão no equipamento. 
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SIAT I  

SIAT II

SIAT III

CAPS AD IV

CENA DE USO DA LUZ

LOCALIZAÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS

BRASILÂNDIA

ARMÊNIA

LUZ

GLICÉRIO

PENHA

ERMELINO
MATARAZZO

HELIÓPOLIS
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Em busca sempre de ampliação do Serviço de  
Acolhida Terapêutica (SIAT) em breve o Programa 
Redenção contará com mais um equipamento, o 
SIAT III – Tratamento e Profissionalização Penha, lo- 
calizado na Rua Comendador Cantinho, 101, Zona 
Leste de São Paulo.  

O terreno de 674,00 m² comporta um edifício com 
700,00m² de área construída. Antes da aquisição 
do imóvel, o edifício possuía atividades de hospeda- 
ria, o que também facilitou a adequação ao projeto.  

Estão previstas adequações na entrada com áreas 
de estar, vagas para veículos de emergência e aces-
sibilidade com rampas. No pavimento térreo as  
acomodações serão a copa, refeitório, recepção, sala 
administrativa, sala de capacitação, salas de atendi-
mento, sala multiuso, dois dormitórios e dois dor-
mitórios acessíveis. No pavimento inferior serão 13 
suítes, um depósito, lavanderia e na parte descober-
ta uma área de convivência. No segundo pavimento 
inferior estão previstos um canil e uma área técnica. 

O local tem capacidade de atendimento de 56 
 beneficiários.

O Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica (SIAT) II 
– Acolhimento Temporário Armênia foi pioneiro na 
implantação deste tipo de serviço integrado no 
Município e serviu de referência para os demais 
equipamentos inaugurados posteriormente. Locali- 
zado na Rua Porto Seguro, 281, Zona Central, o 
terreno possui um total de 11.000,00m², metra-
gem que contribuiu para a setorização dos serviços  
ofertados. Desde a reforma até a inauguração foram 
cerca de 45 dias, entre maio e junho de 2019.  

A área destinada à saúde engloba uma Unidade de 
Saúde (que oferta cuidados clínicos e em Saúde 
Mental), recepção, consultórios médicos, salas de 
emergência e de atividades. A área da assistência 
social  inclui os  contêineres de dormitórios, bagagei- 
ros, salas de atendimento e de atividades em grupo. 

Inaugurado em junho 
de 2019 em um terreno 

de 11.000,00m², o Serviço 
Integrado de Acolhida 
Terapêutica (SIAT) II – 

AcolhimentoTemporário 
Armênia foi pioneiro e 

serve de referência para os 
equipamentos  inaugurados 

posteriormente

Área destinada à saúde teve ampliação do número de salas

Obras duraram cerca de 45 dias

SIAT II – Acolhimento Temporário 
Glicério: 
R$ 1.498.275,00 

SIAT II – Acolhimento Temporário 
Armênia: 
R$ 1.490.378,70  

SIAT III – Tratamento e Profissionalização
Ermelino Matarazzo: 
R$ 1.698.964,26 

SIAT III – Tratamento e Profissionalização 
Penha: 
previsto R$ 1.500.000,00

SIAT II – Acolhimento  
Temporário Armênia 

SIAT III – Tratamento e  
Profissionalização Penha

Há ainda uma grande cobertura no pátio central onde 
fica o refeitório.  

Em janeiro de 2020 a Unidade de Saúde passou por 
reformas para ampliação do número de salas. Em  
média o serviço realiza de 190 a 230 atendimentos 
diários. 
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VALORES INVESTIDOS:

Ao lado do terreno há uma praça de convivência  
aberta e pública com uma área de 2.300,00m², que
está sendo reformada. O projeto conta com mais 
áreas verdes, mini quadra poliesportiva, espaços 
com bancos e mesas e até um pequeno palco para 
programações especiais.
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A grande demanda que vem sendo estabelecida fez 
com que a rede de acolhimento fosse ampliada. O 
local escolhido para a instalação do segundo equi-
pamento do Serviço Integrado de Acolhida Terapêu-
tica (SIAT) II – Acolhimento Temporário, assim como 
ocorreu com o SIAT II Armênia, foi objeto de estudos 
técnicos, visando o estabelecimento das condições de 
maior potencial para o resgate da autonomia do pú-
blico-alvo do Redenção.  

O SIAT II Glicério está localizado na Avenida Pre-
feito Passos, 25, Zona Central, em um terreno de 
6.334,00 m². Foi projetado com uma área integrada 
de 3.752,00m² entre os serviços de saúde e de as-
sistência social. Os contêineres de dormitórios, sani- 
tários, vestiário, administração e salas de atividades 
foram dispostos no terreno formando um grande pá-
tio central, rodeado com muita vegetação. Ao lado 
do equipamento, debaixo do viaduto, foram revitali- 
zadas as quadras existentes, com pintura, troca 
dos equipamentos de esporte e construção de 
bebedouros públicos. 

O   Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica (SIAT)  III   
–  Tratamento   e   Profissionalização  Brasilândia está 
localizado na Rua Parapuã, 772, Zona Norte de 
São Paulo. Anteriormente este imóvel já era destina- 
do a hospedagem e abrigamento de pessoas, e a 
partir do dia 17 de dezembro de 2019, com a 
publicação da portaria que estabelece o fluxo de 
atendimentos do SIAT III – Tratamento e Profissiona- 
lização, o imóvel passou a integrar o SIAT do Pro-
grama Redenção. O terreno possui área de 824,00m² 
e 860,00 m² de área construída.  

O edifício é composto por 48 quartos, sendo 38 suí- 
tes, distribuídos em sete andares, térreo, um subsolo 
e cinco pavimentos. No térreo encontra-se a recep- 
ção, sala administrativa, sala da entrega de refeições 
e acesso por escadas a uma sala de apoio. No final 
de 2019 o prédio passou por manutenções co- 
mo pintura, substituições na parte elétrica de ilumina- 
ção e instalação de telas de proteção, entre outras. 

O local tem capacidade de atendimento de 55 be- 
neficiários. 

O   Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica (SIAT) III 
– Tratamento e Profissionalização Heliópolis está lo- 
calizado na Avenida Almirante Delamare, 3.033, na 
região Sudeste de São Paulo, em um terreno de 
5.000,00m². A área conta com um Centro de Aten- 
ção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) III e 
uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Essa inte-
gração facilita o acesso dos beneficiários a um me-
lhor atendimento em saúde. 

O imóvel possui local para estacionar carroças, ca- 
nil e quadra de esportes. No térreo encontra-se a sala 
administrativa, refeitório, cozinha, dormitórios des- 
tinados às famílias e uma lavanderia. No primei- 
ro pavimento encontram-se mais dormitórios, vestiá- 
rios e algumas salas de apoio. O edifício é composto 
por 23 quartos, todos com banheiros. 

Equipamento inaugurado em 8 de abril de 2020

As obras tiveram início em janeiro de 2020

Refeitório e contêiner acessível

Locais foram 
objeto de estudos  
técnicos, visando  
o estabelecimento 

das condições  
de maior potencial  

para o resgate  
da autonomia  

do público-alvo  
do Programa  

Redenção

SIAT II – Acolhimento  
Temporário Glicério

SIAT III – Tratamento e  
Profissionalização Brasilândia

SIAT III – Tratamento e  
Profissionalização Heliópolis
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O Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica (SIAT)  
III – Tratamento e Profissonalização Ermelino Mata- 
razzo foi inaugurado em 13 de agosto de 2020. 
“O SIAT III Ermelino é um equipamento importante 
dentro do Programa Redenção. É o terceiro que te-
mos na cidade. Uma ação integrada que a Prefei-
tura faz, articulada com as mais variadas secreta- 
rias, e com a participação do Governo do Estado, 
para poder recuperar as pessoas”, disse o Pre-

feito Bruno Covas, durante a inauguração. “Esse 
é um dos maiores desafios que temos na Cidade 
de São Paulo. Este trabalho aposta na singulari-
dade do tratamento específico para cada caso, que 
tem dado resultado e já começamos a ter pessoas  
recuperadas e exemplos a serem mostrados.” 

O equipamento está localizado na Avenida São  
Miguel, 1.745, Zona Leste de São Paulo. Possui uma 

“O SIAT de Ermelino Matarazzo é o terceiro que  
temos na cidade. Uma ação integrada que a  

Prefeitura faz, articulada com as mais variadas  
Secretarias, e com a participação do Governo do  

Estado, para poder recuperar as pessoas”

área 1.325,00m² de terreno e 2.123,00m² de área 
construída. O imóvel tem histórico de serviços de 
hospedagem, o que facilitou a adequação. 

O  local é bem setorizado, com áreas de convívio, 
cozinha, refeitório, sala de estar, sala de informáti-
ca,quartos acessíveis, área de copa para funcionários 
e administração. Nos andares superiores estão dis- 
postos, em três andares, suítes com diversas possi- 

bilidades de acomodação, quartos para solteiros, 
casais e famílias, totalizando 34 dormitórios. 

Nos dois pavimentos inferiores há áreas descober- 
tas e cobertas para atividades ao ar livre ou em gru-
po, quadra para esporte, vestiários, depósito, aco-
modação para carroças, lavanderia, canil e horta. A 
reforma do imóvel, com capacidade de atendimento 
de 60 beneficiários, teve início em março de 2020. 

Prefeito Bruno Covas, durante a inauguração em agosto de 2020

Cores humanizam cada ambiente do equipamento 

SIAT III – Tratamento e Profissionalização Ermelino Matarazzo 
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Depoimento

“Nós temos banho quente!”, comemora Raven-
na Victoria de Oliveira, de 23 anos. Usuária de 
cocaína, ela estava na unidade de Atendimento 
Diário Emergencial 2 (ATENDE 2), na Rua Helvé-
tia, Cracolândia, desde 2017, quando teve a 
última recaída. Mas a melhor notícia não é a 
temperatura da água. Há um mês e 25 dias – 
desde quando chegou ao novo equipamento 
da Prefeitura de São Paulo para acolhimento e 
tratamento de usuários de álcool e outras dro-
gas em situação de vulnerabilidade, o Serviço 
Integrado de Acolhida Terapêutica (SIAT) II – 
Acolhimento Temporário Glicério – Ravenna não 

Entrevista e texto: Heliana Nogueira

Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica  
(SIAT) agrada  quem saiu da Cracolândia.  
Unidades reúnem serviços de saúde e  
assistência social para homens, mulheres  
e transexuais em situação de rua e  
dependência química

“Aqui é outra vida! Aqui é paz!”,    
Ravenna Victória de Oliveira, 23 anos

usa cocaína. “Aqui embaixo (como os usuári-
os se referem ao novo equipamento, localizado 
na Avenida Prefeito Passos) é outra vida! Aqui 
é paz! Não tem briga, pancadaria, nem dis-
cussão e o melhor, dificulta o acesso às drogas.”  

Ravenna conta que no local todos se sentem 
incluídos. “Cada um participa de uma forma, 
seja na biblioteca, na barbearia, no almoxarifa-
do ou com as roupas de doação”, explica. Ela 
prefere atuar no “salão das meninas”, fazen-
do unhas e cuidando da beleza das usuárias.
Ravenna destaca ainda o cuidado com os ba- 

nheiros e a vantagem de ter uma cama só sua. 
“Na unidade de Atendimento Diário Emergencial 
(ATENDE) a vaga não era fixa”, diz. “As insta-
lações eram todas ruins, especialmente os ba-
nheiros. A comida então, nem se fala”. 

Agora, afirma, está tudo em excelentes condi- 
ções. “Os funcionários são excelentes”, elogia ela  
a respeito da equipe, que é a mesma que atua- 
va no ATENDE 2. “A maioria das pessoas que 
veio para cá foi graças a eles.” As regras no local, 
porém, são mais rígidas. “Agora, por exemplo, 
os pertences ficam no bagageiro”, explica. Ar
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Há 1 mês e 25 dias, desde que deixou a cena  de  uso aberto  
e foi para o Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica  
(SIAT) II – Acolhimento Temporário Glicério, Ravenna  

está distante das drogas   
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Festas regadas a álcool e drogas

Campos tem uma trajetória profissional como 
garçom e barman na noite paulistana. No ano 
de 2005 sua vida começou a mudar. Casado e 
morando no bairro Fazenda da Juta, região de 
São Mateus, Zona Leste de São Paulo, teve tra-
balho e dinheiro à ponto de construir uma casa 
para morar com sua segunda esposa. Comuni- 
cativo,arregimentou muitos amigos em bares e 
festas regadas a álcool e outras substâncias. 
“Nunca tive dó de gastar dinheiro”, diz.

Dois anos depois, no dia 30 de junho de 2007, 
ele se separou da esposa. “Passaram em casa 
e me chamaram para uma festa. Ela pediu para 
que eu não fosse, mas fui mesmo assim. Ao 
chegar a casa fui quebrando tudo e no momen-
to de raiva dei um basta no casamento. Quando 
acordei pela manhã, vi a casa toda quebrada e 
minha sogra veio me dizer que eu havia acaba-
do com tudo”.

A partir daí começou a peregrinação tanto pe-
los Centros de Acolhida como pelas chamadas 
“malocas”. “A família não acreditava mais em mim. 
Morei na Praça da Sé e no Parque Dom Pedro II, 
cheguei a experimentar crack, em 2014, mas 
gostava mesmo é do corote (pinga barata). Bebia 
12 garrafas por dia”, afirma esse adicto que já 
passou pelo grupo Narcóticos Anônimos e por 
seis internações em leitos de desintoxicação. 

A descoberta do SIAT II – Acolhimento Tem-
porário veio por meio de um colega que  co-
mentou sobre o serviço. “Quando cheguei lá me 
assustei com a quantidade de pessoas (200). 
Dormia na cama 172 e toda noite pensava em 
arrumar um trabalho. Foram 45 dias antes de vir 
para o SIAT III – Tratamento e Profissionalização 
Ermelino Matarazzo”, pontua. 

O relato escrito no dia 21 de agosto de 2020 
por Alexandre Ribeiro de Campos foi lido com 
lágrimas nos olhos durante a entrevista ao  
Programa Redenção. Aos 48 anos, esse pau-
listano nascido na Comunidade de Heliópolis 
aos 11 de setembro de 1972 partiu do Serviço 
Integrado de Acolhida Terapêutica (SIAT) II – 
Acolhimento Temporário Armênia para fazer 
parte da primeira turma de beneficiários esco- 
lhidos por seus próprios méritos para buscar 
sua autonomia plena no Serviço Integrado de  
Acolhida Terapêutica (SIAT) III – Tratamento e 
Profissionalização Ermelino Matarazzo.

Filho de pais separados, Campos foi morar 
com seu genitor no Jardim Sapopemba, Zona  
Leste da Capital Paulista. Do primeiro matrimô-
nio, em 1999, teve uma filha, hoje com 21 anos, 
que não vê há tempos. Do segundo casamento, 
as duas meninas morreram ainda bebês. 

Essas perdas contribuíram para um turbilhão 
de sentimentos como mágoa, angústia, ódio e 
pensamentos suicidas que o atormentam nes- 
ses mais de 30 anos de consumo de substâncias 
psicoativas, principalmente álcool e cocaína. 
“Minha mãe bebia muito e eu acostumei a isso, 
pois íamos juntos ao forró desde que eu era me- 
nino”, lembra. “Com 18 anos já bebia pesado.”

Campos está focado em recuperar o amor dos 
familiares e ajudar pessoas em situação de rua

Recuperando as perdas

A chegada ao SIAT III – Tratamento e Profissionalização Ermelino despertou em Campos boas lem-
branças de quando vivia em família. “Quando cheguei aqui e vi esse quarto todo arrumado lembrei 
da minha ex-mulher (pausa para conter a emoção) ... ela arrumava tudo pra mim”, relembra. 

Campos está retomando o contato com a família aos poucos. “Minha grande tristeza foi ter  
magoado muito essas pessoas, quero perdoar e ser perdoado, pois sozinho não é possível  
suportar nossas angústias. Fico magoado por ter feito meu pai sofrer, pois ele não merecia” afirma 
ao completar que pretende deixar para trás os 30 anos que passou na escuridão, vivendo uma  
vida de mágoas e tristezas.

“Estou focado em chegar aos 50 anos recuperando tudo o que perdi: o amor dos meus pais e 
dos meus familiares. Cansei de enganar as pessoas, tenho raiva de mim mesmo por isso. Foram  
13 anos de solidão e agora quero também ajudar as pessoas que estão nas ruas e servir a Deus”, 
promete Campos ao acrescentar que sua janela foi escolhida por um bem-te-vi que começa a  
cantar para ele de madrugada. “É o Espírito Santo que começou a me comover neste quarto e  
agora estou entendendo qual é a grande obra da minha vida exatamente aqui”, finaliza.

“Me senti uma pessoa especial”
Alexandre Ribeiro de Campos, 48 anos

“Às 7h da manhã já estava no Largo da Concórdia, na porta 
 da Caixa Econômica Federal, para pegar o meu dinheiro  
(auxílio emergencial). Pela primeira vez não usei drogas, 
 em vez disso fui comprar um relógio e um tênis. Foi uma 
 sensação muito boa no momento que entrei no quarto.  

Me senti uma pessoa especial.” 

Entrevista e texto: Nilson Hernandes

Ed
so

n 
Lo

pe
s J

r./
SE

CO
M

Ed
so

n 
Lo

pe
s J

r./
SE

CO
M

Depoimento



70 71

capítulo 5

Serviços e equipes

O acolhimento e oferta de tratamento a usuários de álcool 
e outras drogas em situação de vulnerabilidade é oferecido
em diversos equipamentos com ações de integração entre a
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Secretaria  Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS)

acolhimento

Equipe do Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica (SIAT) I – Abordagem Luz Ed
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A  Política Municipal sobre Álcool e outras 
Drogas oferece vagas para atendimento humani- 
zado em saúde e assistência social em diversos  
equipamentos da Prefeitura Municipal de São Paulo. 
O acolhimento e oferta de tratamento a usuários de 
álcool e outras drogas são oferecidos em todo o  
Município, com ações de integração entre a Secreta- 
ria Municipal de Saúde (SMS) e a Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS).

O Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica 
(SIAT) engloba as ações integradas entre equipa-
mentos e serviços, em território delimitado, com 
o objetivo de prestar atendimento a indivíduos e 
famílias que fazem parte do público-alvo do Progra- 
ma Redenção (pessoas que fazem uso abusivo de 
álcool e outras drogas e estejam em situação de vul-
nerabilidade ou risco social). Este serviço está sub-
dividido em três categorias a depender do nível de 
autonomia do usuário acolhida. São eles:

Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica (SIAT)
I – Abordagem: Realiza a abordagem e busca ati-
va a pessoas que estejam em situação de rua nas 
cenas de uso de drogas. É realizado pelas equipes 
do Redenção na Rua e do Serviço Especializado de 
Abordagem Social (SEAS) que atuam especifica-
mente com os dependentes químicos na região da 
Luz  e por equipes do Consultório na Rua e do SEAS 
nas demais regiões do Município.

Ações  
integradas  
de criação 
de vínculo e 
direcionamento
ao tratamento
adequado
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Equipe do SIAT II Armênia

Equipe do SIAT II Glicério

Equipe do SIAT I Glicério

Vista aérea do SIAT II Glicério

Vista aérea do SIAT II Armênia

Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica 
(SIAT) II – Acolhimento Temporário: Responsável 
por prover acolhimento de curto prazo e de baixa  
exigência em relação ao usuário; ações de redução 
de danos em saúde e assistência social; tratamento 
e acompanhamento em saúde; elaboração do Pro-
jeto Terapêutico Singular (PTS*) e do Plano Indivi- 
dual de Atendimento (PIA*); além de trabalho social 
visando a autonomia do usuário. O serviço oferece 
alimentação, orientação quanto à higiene pessoal e  
atividades socioeducativas, como artesanato, oficina 
de leitura, ioga e exercícios físicos. Os equipamen-
tos possuem área de lazer e socialização, banheiros,  
refeitório e bagageiro. 

O acesso ao SIAT II – Acolhimento Temporário é feito 
por meio de demanda espontânea das pessoas em 
situação de vulnerabilidade ou risco social que fazem 
uso abusivo de álcool e outras drogas ou através 
do encaminhamento dos serviços do SIAT I – Abor- 
dagem. Está disposto em duas localidades:

• SIAT II – Acolhimento Temporário Armênia: 200 
vagas de pernoite e 100 vagas para atendimento  
diurno - Rua Porto Seguro, 281, Armênia

• SIAT II – Acolhimento Temporário Glicério: 200 
vagas de pernoite e 200 vagas para atendimento  
diurno - Avenida Prefeito Passos, 25, Glicério

ACOLHIMENTO DE  CURTO PRAZO
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* Ver página 71
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SIAT I  
Abordagem
Abordagem e busca ativa 
a pessoas que estejam 
em situação de rua nas  
cenas de uso de drogas

SIAT III 
Tratamento e  
Profissionalização
Acolhimento de médio  
prazo, coletivo ou  
familiar e cursos de  
qualificação profissional

SERVIÇO INTEGRADO DE  
ACOLHIDA TERAPÊUTICA (SIAT)

Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica (SIAT) 
III – Tratamento e Profissionalização: Oferta  aco- 
lhimento de médio prazo, coletivo ou familiar, para 
execução das ações contidas no Projeto Terapêu-
tico Singular (PTS*), no Plano Individual de Atendi-
mento (PIA*) e no Plano de Ressocialização Singular 
(PRS*). Também contempla ações de lazer, esporte 
e cultura bem como uma cesta variada de cursos 
de capacitação e qualificação profissional visando a 
reinserção social e produtiva. Faz parte do cuidado 
nesta etapa o encaminhamento para as redes mu-
nicipais da Saúde, Assistência e Desenvolvimento 
Social e outros serviços e políticas públicas que pos-
sam contribuir para o acesso ao mundo do trabalho 
e empreendedorismo e o desenvolvimento de sua 
autonomia.

O acesso ao SIAT III é somente por encaminhamento 
dos profissionais que atuam nos equipamentos das 
redes de saúde e assistência social, notadamente 
no SIAT II.

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL Atividades 
socioeducativas,

área de lazer 
e socialização

SIAT II  
Acolhimento  
Temporário 
Acolhimento de curto 
prazo e de baixa exigência  
em relação ao usuário

* Os instrumentos que norteiam as ações individuais a 
serem realizadas são o Projeto Terapêutico Singular (PTS), 
elaborado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS);  
o Plano Individual de Atendimento (PIA), elaborado pela 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento  
Social (SMADS); e o Plano de Ressocialização Singular 
(PRS), elaborado pela Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico e Trabalho (SMDET).

Equipe do SIAT III Heliópolis

Equipe do SIAT III Ermelino Matarazzo

Equipe do SIAT III Brasilândia 
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Saúde

Os pacientes que apresentam transtornos men-
tais, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS),  
recebem atendimento na Rede de Atenção Psicos-
social (RAPS).

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e 
as Unidades Básicas de Saúde (UBS) são portas 
de entrada para o atendimento na área de Saúde  
Mental dentro da Secretaria Municipal da Saúde de 
São Paulo. A Rede de Saúde Mental do Município 
conta com 95 CAPS, sendo 31 deles Álcool e  
Drogas (CAPS AD), 32 Infanto Juvenil e 32 Adulto. 
Destes, 39 funcionam como CAPS III (com hospita- 
lidade noturna – funcionamento 24 horas).

Todos os CAPS trabalham em regime de porta aber- 
ta, com a função de acolhimento e tratamento dos 
pacientes. O usuário que procura o CAPS é acolhido 
e participa da elaboração de um Projeto Terapêutico 
Singular (PTS) específico para as suas necessidades 
e demandas.

Uma equipe multiprofissional composta por médicos, 
psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeu-
tas ocupacionais e outros avaliam o quadro do usuário 
e indicam o tratamento adequado para cada caso. 

Nos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Dro-
gas (CAPS AD) III e IV, especificamente, existem leitos 
de hospitalidade noturna, em que os usuários podem 
permanecer para tratamento em estados mais agu- 

dos da intoxicação por uso abusivo de álcool ou 
outras drogas por até quinze dias. Outra hipótese 
é o CAPS AD entrar em contato com a Central de 
Regulação de vagas do município e encaminhar 
o pedido médico com a descrição do estado 
psíquico e físico do paciente solicitando internação.    

Existem também as Unidades de Acolhimento (UA) 
que são moradias provisórias destinadas aos usuári-
os que estejam em tratamento nos CAPS AD e não 
têm família (ou têm laços familiares frágeis), não pos-
suem residência, que se encontrem em situação de 
risco ou vulnerabilidade em seus locais de moradia 
e que necessitem de cuidados em saúde mental es-
pecificamente para o uso abusivo ou dependência 
de substâncias psicoativas. Além de atendimentos 
individuais e em grupo com esse intuito, há ainda as 
visitas domiciliares feitas pelos CAPS, os Consultóri-
os na Rua e, no âmbito do Programa Redenção, as 
equipes Redenção na Rua, que fazem a busca ativa 
a pacientes que estejam em situação de rua nas ce-
nas de uso de drogas.

Assistência Social

Por meio de um trabalho socioeducativo, a Secreta- 
ria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
(SMADS) envia diariamente equipes de orientadores 
socioeducativos do Serviço Especializado de Abor- 
dagem Social (SEAS) para atender pessoas em situa-
ção de rua e ofertar atendimento nos equipamen-
tos do Programa Redenção: SIAT II – Acolhimento  
Temporário, duas unidades de Atendimento Diário 
Emergencial (ATENDE) que estão em processo  de 
transformação para SIAT II – Acolhimento Temporário 
e os  Centros Temporários de Acolhimento (CTA).

As unidades do ATENDE oferecem alimentação,  
higiene pessoal, oficinas socioeducativas e regulari- 
zação de documentos para os beneficiários e contam 
com espaços de descanso, banheiros e refeitório.

• ATENDE 4 – Vagas: 84 vagas de pernoite e 84 
vagas para atendimento diurno - Avenida Vereador 
José Diniz x Avenida Roberto Marinho

• ATENDE 5 – Vagas: 108 vagas e pernoite e 108 
vagas para atendimento diurno – Avenida Doutor 
Gastão Vidigal, 1.946 - Vila Leopoldina

Os CTAs são serviços destinados a pessoas que 
precisam de rápido acolhimento e servem de apoio 
aos demais centros de acolhida do município de  
São Paulo. 

Equipe do CAPS AD IV

Os Centros de 
Atenção Psicossocial 
(CAPS) e as Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) 
são portas de entrada 
para o atendimento na 
área de Saúde Mental

PROJETO 
TERAPÊUTICO

Equipe do ATENDE 4

Equipe do ATENDE 5

Ar
qu

ivo
/S

M
AD

S 
Ar

qu
ivo

/S
M

AD
S 

Ed
so

n 
Lo

pe
s J

r./
SE

CO
M



78 79

capítulo 6

CAPS AD IV

pioneirismo

Centro de Atenção Psicossocial  
Álcool e Drogas (CAPS AD) IV: equipe  
multiprofissional e atendimento 24 horas
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Centro de Atenção Psicossocial 
Álcool e Drogas (CAPS AD) IV: 
primeiro do Município
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CAPS AD IV
PRIMEIRO DO MUNICÍPIO

As ações de saúde na região central são reforça-
das com o Centro de Atenção Psicossocial Álcool 
e Drogas (CAPS AD) IV, inaugurado no dia 17 de 
abril de 2020 na Praça Princesa Isabel, 75, Campos 
Elíseos, e destinado a pessoas com quadros graves 
e intenso sofrimento decorrentes do uso de crack, 
álcool e outras drogas. É o primeiro CAPS AD IV da 
cidade de São Paulo. 

O equipamento presta assistência a urgências e 
emergências, atua em conjunto com as equipes do 
Redenção na Rua, integrando a Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS), e representa uma mudança 
substancial no manejo do cuidado das pessoas em 
alta vulnerabilidade que fazem uso de substâncias 
lícitas e ilícitas. 

De acordo com a Portaria Nº 3.588, do Ministério 
da Saúde, de 21 de dezembro de 2017, a implan-
tação dos CAPS AD IV é planejada em municípios 
com mais de 500 mil habitantes e capitais de Estado, 
para atender pessoas de todas as faixas etárias com 
serviços de atenção contínua e funcionamento vinte 
e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana.

Os usuários podem acessar o equipamento direta- 
mente, tendo em vista o acolhimento em regime de 
porta aberta que caracteriza o serviço, sem necessi-

Edifício está localizado na Praça Princesa Isabel,75 

Auxiliar de Pedreiro

dade de agendamento prévio, ou serem encaminha-
dos para atendimento  por outros serviços, como por 
exemplo o Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica 
(SIAT) I – Abordagem. O serviço oferece cuidado à 
família e ao usuário, independentemente da vincu-
lação deste com o território onde o CAPS AD IV se 
localiza.

O tempo de permanência no serviço varia segun-
do as necessidades de cuidado que compõem o  
Projeto Terapêutico Singular (PTS) do usuário. Sendo 
assim, o tipo de atividade, frequência e permanên-
cia no serviço são variáveis, bem como os encami- 
nhamentos pertinentes a cada caso, incluindo a in-
dicação de internação psiquiátrica para os hospitais 
conveniados, quando necessário.

Os serviços de referência para urgência e emergên-
cia são o Pronto-Socorro Barra Funda e as Unida- 
des de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) Sé 
e Prates. Os hospitais conveniados para internação 
psiquiátrica são o Cantareira e os Centros de Aten- 
ção Integrada à Saúde Mental (CAISM) Água Funda 
e Phillipe Pinel.

Equipe multiprofissional

A equipe do CAPS AD IV Redenção é constituída 
por 145 profissionais, contando com nove médicos 
clínicos e 18 psiquiatras, distribuídos segundo esca-
las; sete psicólogos; nove assistentes sociais; 14 en-
fermeiros; dois educadores físicos; um nutricionista; 
quatro terapeutas ocupacionais; seis farmacêuticos 
e um supervisor do serviço (além de toda equipe de  
apoio, que inclui oficineiros, redutores de danos e 
auxiliares).

O CAPS AD IV Redenção está localizado em um  
edifício de quatro andares, cuja área construída per- 
faz um total de 886m², e conta com um total de  
20 leitos, sendo dez previstos para acolhimento no 
turno dos pacientes em acompanhamento no servi- 
ço e dez para suporte a situações de crise relaciona-
das ao uso de substâncias. 

O local conta com uma sala de emergência; sala de 
observação, curativo e inalação; consultórios médi- 
cos; farmácia;  lavanderia; área externa/ jardim de in- 
verno; rampas de acessibilidade e banheiros adap-
tados para Pessoas com Deficiência (PcD). Foram 
investidos R$ 540.848,90 na reforma e adequação 
da unidade e R$ 212.326,76 na aquisição de equi-
pamentos e mobiliário. 

Balanço de atendimentos

Entre os dias 17 de abril e 01 de setembro de 2020 
foram realizados na unidade 4.000 atendimentos, 
entre eles 430 encaminhamentos para internações 
voluntárias em leitos de desintoxicação em hospitais 
contratados, 95 encaminhamentos para leitos de 
prontos-socorros e hospitais municipais e gerais, 65 
encaminhamentos para Centros de Atenção Psicos- 
social Álcool e outras Drogas (CAPS AD), 17 enca- 
minhamentos para o Centro de Referência de Álcool, 
Tabaco e Outras Drogas (CRATOD) e 8 encaminha- 
mentos para a rede de atendimentos sociais.

Atenção contínua 
e funcionamento 
24 horas, incluindo 
feriados e finais 
de semana 

Recepção
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capítulo 7

POT Redenção

trabalho

“O Programa Operação Trabalho (POT) permite que 
essas pessoas retomem o protagonismo de suas  
vidas e sigam em busca de novas possibilidades” 

Aline Cardoso, 
Secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho
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Entrega de certificados a  
250 beneficiários do POT Redenção
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OPERAÇÃO TRABALHO

Fomentar a busca pela autonomia no público-alvo 
acolhido pela Política Municipal sobre Álcool e ou-
tras Drogas (Lei Municipal 17.089/2019) é um dos 
princípios norteadores do Programa Redenção. E 
essa tarefa cabe à Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico e Trabalho (SMDET), por meio 
da promoção de oportunidade de capacitação pro- 
fissional e inserção produtiva no Programa Ope-
ração Trabalho (POT) Redenção. Sua execução é rea- 
lizada pela Fundação Porta Aberta (FPA) em quatro 
polos regionais, que oferecem dez modalidades de 
frentes de trabalho no Município de São Paulo.

Entre março de 2019 e de 2020 um total de 547 
pessoas oriundas dos dois Serviços Integrados de 
Acolhida Terapêutica (SIAT) III – Tratamento e Profis-
sionalização Brasilândia e Heliópolis e da Rede de 
Atenção Psicossocial (RAPS) da Brasilândia, do 
Campo Belo, de Heliópolis e do Centro passaram 
pelas frentes de trabalho e capacitações técnicas 
nas modalidades Higienização e Limpeza; Jardina-
gem e Cultivo de Horta; Instalador Hidráulico; Pin-
tor de Obras; Azulejista; Construção Civil; Auxiliar 
de Cozinha/Gastronomia; Reciclagem e Empreen- 
dedorismo; Costura; e Artes e Empreendedorismo. 
Elas receberam uma bolsa de R$ 731,46 por 20 
horas semanais, ou quatro horas por dia, distribuí-
das entre as atividades frente de trabalho, capaci-
tação técnica e formação pessoal e cidadã.  

Desse total de beneficiários inscritos no POT Re-
denção, 250 concluíram o processo formativo em 
março de 2020. Ao receberam os certificados dos 
cursos de formação profissional abriram espaço 
para que mais pessoas elencadas como público-al-
vo do Programa Redenção pudessem ser inseridas 
na Política Pública de capacitação profissional e in-
serção produtiva. Uma outra conquista importantís-
sima é que dentre os formados, 28 conseguiram in-
serção no mercado formal de trabalho.

Entre as mais de cinco centenas de atendidos pelo 
POT Redenção no período de 13 meses, 165 são 
do Centro; 178 da Brasilândia; 110 do Campo Belo 
e 94 de Heliópolis. E de acordo com o trabalho de 
desenvolvimento de competências socioemocionais 
feito pelos técnicos da FPA, as principais áreas for-
mativas elencadas pelo público-alvo como de inter-
esse profissional – Cozinha, Limpeza e Construção 
Civil – foram contempladas no processo de gestação 
e execução do POT Redenção.

Outro aspecto importante elencado pelos técnicos 
da SMDET e da FPA na execução do POT Redenção 
é a preocupação com o fato de que o processo  
formativo deve dialogar com a possibilidade de  
empregabilidade do público-alvo. E isso foi levado 
em conta nos quatro polos regionais que oferecem 
as modalidades de frentes de trabalho. 

Em três deles – Campo Belo, Heliópolis e Brasilân-
dia – a maior faixa etária atendida é de 30 a 45 anos; 
já no polo localizado no Centro, é de 46 a 59 anos. 
Ou seja, as duas faixas etárias juntas (30-59 anos) 
compõem a maior parcela da População Economi-

camente Ativa (PEA), de acordo com Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômi-
cos (DIEESE)/ Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).  

O sucesso alcançado pelo POT Redenção, ao fo- 
mentar no público-alvo a busca pela autonomia por  
meio do processo formativo e desenvolvimento de  
competências socioemocionais, se deve também  
pela quantidade de vagas oferecidas: são 400 ofer- 
tadas nos quatro polos distribuídos pelo Município 
de São Paulo: 100 na região central; 70 em Campo 
Belo; 130 em Brasilândia; e 100 em Heliópolis. 

Em março de 2020, 250 beneficiários recebem 
certificados de cursos de qualificação profissional

“O POT Redenção está me 
ajudando muito. Antes, estava 
desandado, sem dinheiro pra 

nada, vivendo da reciclagem e 
morando em albergue. Quando 
surgiu a oportunidade, deixei  

de beber, voltei para a música, 
que gosto muito, e para casa. 
Casei com o amor da minha  

vida e estou conseguindo ver 
meus f i lhos de novo. Meu  

vínculo famil iar está melhor  
e as pessoas estão vendo  
a minha mudança, por isso 

agradeço ao POT pela  
oportunidade, pois sem ela  

não teria conseguido sozinho  
a aprender a organizar minha 

vida. Estou aprendendo muito. 
Obrigado, POT Redenção!”

José Luciano dos Santos 

Mudança 
de vida
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POLO - CENTRO

No Centro foram ofertadas as modalidades Jardina-
gem e Cultivo de Horta, Arte e Empreendedorismo 
e Higienização e Limpeza. A procura pelas modal-
idades disponibilizadas foi muito equilibrada entre 
os 165 inscritos no polo no período de março de 
2019 a abril de 2020. A divisão ficou em um terço de 
inscritos para cada um dos três cursos oferecidos 
nesse processo formativo, sendo que 73% tiveram 
um aproveitamento acima da média. Dos 11% que 
se inseriram no mundo do trabalho, 53% foram 
como autônomos e 42% na modalidade da Conso- 
lidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Esse público foi majoritariamente composto por 
homens (90%), na faixa etária entre 46-59 anos 
(49%), nascidos no Estado de São Paulo (61%) e que 
se declaram pretos ou pardos (63%). Referiram ser-
em solteiros 88%. E 42% declararam ter ensino fun-
damental incompleto.  72% estão acolhidos em ser- 
viços da Secretaria Municipal de Assistência e De- 
senvolvimento Social (SMADS). 

Outro ponto positivo foi o fortalecimento de vínculo 
familiar para 58%, além da intenção de retorno aos 
bancos escolares para 67%. Sobre o histórico de 
vida desse público-alvo, 42% são egressos do siste-
ma penitenciário. Para 85% a maior luta é contra o 
consumo problemático de álcool, sendo que duran-
te o processo formativo a diminuição referida ficou 
em 65%. E desses, apenas 20% precisaram buscar 
a hospitalização e 13% a internação. Por fim, 79% 
referiram ter boa saúde. 

Orientações 
e formações 
profissionais 
aumentam as 
chances de 
recolocação 
profissional  
e de geração 
de renda

Recolocação

Artes e empreendedorismo 

No Polo Centro, jardinagem e cultivo de horta

Atividades promovem fortalecimento de vínculo
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Processo ocorre 
com o suporte  
dos Centros 
de Atenção 
Psicossocial 
Álcool e Drogas 
(CAPS AD)

Suporte

POLO – CAMPO BELO

Dos 110 inscritos, a divisão por modalidade ofe- 
recida ficou em 34% para Jardinagem e Culti-
vo de Horta, 31% para Auxiliar de Cozinha/Gas-
tronomia, 33% para Higienização e Limpeza e 2% 
para Costura no Polo Campo Belo. 78% tiveram 
um aproveitamento satisfatório. Dos 5% que con- 
seguiram inserção no mundo do trabalho, 60% 
foram por meio da formalização pela modalida- 
de da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
  
Esse público foi majoritariamente composto por 
homens (78%), na faixa etária entre 30-45 anos 
(43%), nascidos no Estado de São Paulo (76%) e 
que se declaram pretos ou pardos (68%). Refe- 
riram serem solteiros 78%. Sobre a escolarida- 
de houve um equilíbrio: 32% declararam ter En- 
sino Fundamental Incompleto, 32%, Ensino Fun- 
damental Completo e 28% ensino médio com- 
pleto. 67% estavam acolhidos em serviços da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvol- 
vimento Social (SMADS). 

Outro ponto positivo foi o fortalecimento de vín-
culo familiar observado em 59% desse público- 
alvo. Sobre o histórico de vida, 24% são egressos 
do sistema penitenciário. Para 88% a maior luta é 
contra o consumo problemático de álcool, sendo 
que durante o processo formativo a diminuição  re- 
ferida ficou em 80%: apenas 13% deles precisa- 
ram buscar a hospitalização e 7%, a internação. 
Por fim, 88% referiram ter boa saúde.

Autoestima

“Eu morava em albergue e  
depois que comecei a fazer  

o tratamento no CAPS  
mudou minha história, minha  
autoestima. Comecei a me  
sentir uma pessoa útil, me  
sentir capaz e saber que  

posso realizar várias coisas.  
Através das produções que  

fizemos na cozinha, hoje  
consegui alugar uma casa, não 

 preciso mais morar de favor  
na casa de ninguém. Convivo 
melhor em grupo, faz um ano  
e cinco meses que estou sem 
usar drogas e não tenho nem 

vontade.Esse curso é muito bom, 
ajuda a gente a ter empatia, a  
escutar o próximo, a escutar  

antes de falar, né? Está sendo  
muito bom pra mim e acredito  

que para todos. Muito obrigado.”

Adilson Alves dos Santos

Cultivo de horta e jardinagem em Campo Belo

Gastronomia e auxiliar de cozinha
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Frentes de
trabalho

Quatro polos 
regionais 
oferecem dez 
modalidades 
de frentes 
de trabalho 

POLO – BRASILÂNDIA

O Polo Brasilândia foi o local que mais recebeu  
beneficiários nesse período (março de 2019  a abril 
de 2020): 178, distribuídos majoritariamente na moda- 
lidade Jardinagem e Cultivo de Horta (57%). Recicla- 
gem e Empreendedorismo, com 24%, e Serviços 
e Reparos (Instalador Hidráulico; Pintor de Obras; 
Azulejista; Construção Civil) completam as escolhas. 
53% tiveram um aproveitamento satisfatório. Dos 3% 
que conseguiram inserção no mundo do trabalho, 
80% foram por meio da formalização pela modali-
dade da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  

A maior parte dos inscritos é do sexo masculino 
(66%) e 47% estão na faixa etária entre 30-45 anos. 
78% disseram ter nascido no Estado de São Paulo e 
72% se declararam pretos e pardos. 81% disseram 
ser solteiros e 44% alegaram que não conseguiram 
terminar o ensino fundamental. 30% encontram-se 
acolhidos no SIAT III – Tratamento e Profissionalização 
Brasilândia. Outro ponto positivo foi o fortalecimento 
de vínculo familiar: 69%.  

Sobre o histórico de vida, 30% são egressos do 
sistema penitenciário. O uso abusivo de múltiplas 
substâncias psicoativas (álcool associado ao crack, 
cocaína, maconha e tabaco) foi relatado por 56% 
dos beneficiários e 22% disseram que consomem 
apenas álcool. Durante o processo formativo a di-
minuição referida no consumo de substâncias ficou 
em 36% e a estabilidade no consumo, 37%.  32% 
deles precisaram buscar a hospitalização e 48%, a 
internação. Por fim, 75% referiram ter boa saúde.

Resiliência

“Sou ex-moradora de rua,  
ex-dependente química e  

beneficiária do POT Redenção.  
Só tenho a agradecer por esse 
privilégio que é estar no POT.  

É muito difícil para um ex-morador 
de rua e ex-dependente químico 
receber uma oportunidade, então 

é um privilégio ter uma equipe  
que nos acolhe, nos trata com 

carinho e que não nos olha como 
 ex-dependentes químicos  

e ex-moradores de rua. Essa 
oportunidade de estar no POT,  

levantar toda manhã para  
trabalhar e fazer o curso é  

muito importante, pois a equipe 
nos acolhe e tem um olhar  

carinhoso para com a gente, nos 
dá conselho, puxão de orelha  
e incentivo ao mesmo tempo,  
é como se fosse uma família.”  

Cintia Cristina Souza dos Santos

Ruth, beneficiária, mostra 
resultado da reciclagem

Confecção de fuxicos em Brasilândia

Serviços e reparos
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Remuneração

Bolsa-auxílio
foi reajustada 
em 4,7%, 
passando para 
R$ 731,46, 
por quatro 
horas diárias 
de trabalho

 

 

Histórico POT

POLO – HELIÓPOLIS

As atividades formativas no polo Heliópolis contam 
com 94 inscritos, divididos em um terço dos bene- 
ficiários para cada um dos três cursos oferecidos nes- 
se processo formativo: Artes e Empreendedorismo, 
Jardinagem e Horta e Reciclagem e Empreendedo- 
rismo. 43% tiveram um aproveitamento acima da mé- 
dia. Dos 2% que conseguiram inserção no mundo 
do trabalho, 100% foram por meio da formalização 
pela modalidade da Consolidação das Leis do Tra-
balho da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  

Beneficiários do sexo masculino são maioria, com 72% 
de inscritos. Na faixa etária entre 30-45 anos estão 
50%. Ter nascido no Estado de São Paulo foi relatado 
por 66%, enquanto 70% disseram ser pretos e 
pardos. 52% são solteiros e 43% dos inscritos não 
terminaram o ensino fundamental. 50% encontram 
-se acolhidos no SIAT III – Tratamento e Profissio- 
nalização Heliópolis. Outro ponto positivo foi o fortale- 
cimento de vínculo familiar: 32%.

Sobre o histórico de vida, 35% são egressos do siste- 
ma penitenciário. O uso abusivo de álcool foi relatado 
por  67% dos beneficiários. Durante o processo forma-
tivo, 65% mantiveram o consumo. 14% deles preci- 
saram buscar a hospitalização. Por fim, 77% referi-
ram ter boa saúde.

 
As imagens dos  

beneficiários e dos 
Polos Centro, Campo  

Belo, Brasilândia e  
Heliópolis foram  

gentilmente cedidas  
pela Fundação  

Porta Aberta (FPA)

Artes e empreendedorismo

Jardinagem em Heliópolis

O Programa Operação Trabalho (POT) –  
Lei Municipal  nº 13.178/2001 e Lei Municipal  
nº 13.689/2003 –  foi criado pela Prefeitura  
de São Paulo no início dos anos 2000  
com o objetivo de acolher  o  trabalhador    
desempregado  morador do município.  
O foco da Política Pública de capacitação  
profissional e inserção produtiva é  
proporcionar aos trabalhadores de baixa  
renda mais oportunidades no mundo  
do trabalho. O POT chegou a ter  
23 modalidades diferentes ao longo  
desse tempo.

Com o sucesso do POT ao longo dos anos,  
em 2014 a Prefeitura de São Paulo criou  
uma modalidade específica voltada às  
pessoas em situação de alta vulnerabilidade  
que fazem uso de substâncias psicoativas  
e que ocupavam o território da cena de  
uso aberto da Luz. 

Desse modo, o beneficiário era acolhido  
por profissionais e inserido no programa  
dedicado à promoção de direitos humanos,  
de ações socioassistenciais e de saúde,  
com foco na prevenção ao uso abusivo  
de drogas lícitas e ilícitas.

Por meio das modalidades Ateliê das Artes/ 
Artesanato, Costura e Brechó, Studio POT Hair, 
Reciclagem, Horta,Varrição e Comunicação/ 
Inclusão Digital esse POT chegou a ter 363  
beneficiários cadastrados em 2016. Essa  
modalidade vigorou até o final de 2017, com  
264 vagas, sendo que 88% delas estavam  
ativas (232). Essa modalidade deu lugar ao  
POT Redenção. 
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capítulo 8
“Todos os programas do mundo para combater o uso de  
drogas têm um entendimento em comum: prevenção é a 
melhor opção” 
     Arthur Guerra, Coordenador Técnico 
        do Programa Redenção

Prevenção

cuidado Equipe do Redenção na Rua em  
atuação no Bonde da Diversidade
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

Entre as diretrizes da Política Municipal sobre Ál-
cool e Outras Drogas está, em seu artigo 3º, a pre-
venção ao uso abusivo de álcool e outras drogas. O 4º  
artigo da Lei Nº 17.089, de 20 de maio de 2019, 
define também, entre seus objetivos estratégicos, 
desenvolver ações integradas de prevenção ao uso 
abusivo de álcool e outras drogas, voltadas tanto à 
população vulnerável quanto à população geral. 

As ações de prevenção ao uso abusivo de álcool 
e outras drogas da Prefeitura incluem as atividades 
desenvolvidas na cena de uso aberto  da região da 
Luz pela equipe de Prevenção do Redenção na Rua, 
da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), e a divul-
gação de informações sobre o tema, por meio de 
campanhas veiculadas em mídias, palestras, even-
tos ou materiais educativos. “Todos os programas 
do mundo para combater o uso de drogas têm um 
entendimento em comum: prevenção é a melhor 
opção”, ressalta o Coordenador Técnico do Pro-
grama Redenção, Arthur Guerra.  

Minimizar danos 

Entre as ações realizadas pelo Redenção na Rua 
estão atividades voltadas à prevenção de outras 
doenças – como as  Infecções Sexualmente Trans- 
missíveis (ISTs), especialmente a sífilis; Infecção 
pelo HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) / AIDS  
(Síndrome da Imunodeficiência Adquirida); e tuber- 
culose, comuns entre a população vulnerável e 
usuária de drogas - e minimizar danos somados à 
situação de rua e à dependência química.  

A criação de vínculo e a escuta qualificada são  
fundamentais para a obtenção de sucesso, por  
exemplo, no tratamento diário necessário para a  
tuberculose. Por essa razão, são comuns as  
rodas de conversa e até o “Cine Debate” (reunião 
com filme escolhido pelos dependentes químicos,  
pipoca e discussão após a sessão). 

Datas comemorativas são aproveitadas pela equipe 
de saúde para levar informações sobre autocuida-
do. Isso acontece, por exemplo, nas atividades  
relacionadas ao Outubro Rosa (prevenção ao câncer 
de mama) e ao Novembro Azul (conscientização 
a respeito de doenças masculinas, com ênfase 
na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer 
de próstata). Para marcar o mês da Consciência 
Negra são realizadas diversas atividades, como ofi-
cina de turbantes e de capoeira e rodas de conversa 
sobre racismo e preconceito. 

Oficinas de beleza, rodas de capoeira e concursos 
de dança também são atividades usadas como  
forma de criação de vínculos e oportunidades de 
compartilhamento de informações sobre prevenção. 

Diversidade 

Outra ação promovida pela equipe de Prevenção do 
Redenção na Rua é o “Bonde da Diversidade LGBTQI+ 
população em situação de rua”. Ao todo, o evento que 
acontece na Praça Princesa Isabel, teve quatro edi- 
ções, a última delas ocorrida em 5 de dezembro de 
2019, com apresentação de grupos de dança, canto, 
poesia, oficina de xequerê (instrumento musical de 
percussão criado na África), roda de samba, brechó 
e muita informação. 

Ações 
priorizam  
a criação 
de vínculo 
e a escuta 
qualificada

Autocuidado e diagnóstico precoce são temas do Outubro Rosa

Espaço para debater o preconceito
Cuidado com a população  
LGBTI+ em situação de rua
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CARNAVAL

Em 2019, o Programa Redenção participou pela  
primeira vez do Carnaval de São Paulo, com banners 
alertando sobre o consumo abusivo de álcool nos  
13 postos de atendimento médico do município  
no evento. 

A equipe Redenção na Rua atuou no Largo do Pai- 
çandú, distribuindo águas, preservativos e gel lubri- 
ficante, sanando as dúvidas da população e divulgan- 
do suas atividades. Ao todo, foram mais de seis mil 
abordagens entre os dias 2 e 5 de março. 

A equipe Redenção na Rua integrou também várias 
edições do mutirão “Dia do Bem”, promovido regu- 
larmente pela Rede Social do Centro (articulação 
da Sociedade Civil organizada de diversos bairros  
da região central com objetivo de incluir socialmente 
a população em situação de rua que circula pelo 
Centro). Durante os eventos, são oferecidos exames 
preventivos de saúde, vacinação, cortes de cabelo, 
atividades lúdicas com crianças, orientação previ-
denciária e atrações musicais. 

Mais de oito mil pessoas participaram, em 25 de 
maio de 2019, do “Dia do Bem Kids”, na Praça Prin- 
cesa Isabel. Ao todo, foram mais de 150 voluntários  
participando da ação. A Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS) de São Paulo realizou 326 atendimen-
tos de vacinação (128 – SCR – Sarampo, Caxumba 
e Rubéola. / 136 – Influenza/ 62 – Febre Amarela) 
e os profissionais do Programa Redenção oferece-

 “Dia do Bem”: exames  
preventivos, vacinação  

e orientações

Dia do Bem Kids

Distribuição de preservativos

Banners informativos em 13 postos 
médicos no Carnaval de rua
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ram atividades lúdicas a cerca de 150 crianças e  
adolescentes. “O Dia do Bem Kids é um momen-
to de cuidado e carinho com os nossos jovens. 
Uma tentativa de aproximá-los das nossas ações e  
transformar a vida e o futuro deles”, explica Daniel 
Checchio, coordenador da Rede Social do Centro. 
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DIA INTERNACIONAL CONTRA O ABUSO  
E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

O dia 26 de junho é a data escolhida pela Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) como Dia Interna-
cional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. Em 
2018, as Secretarias Municipais de Educação (Coor- 
denadoria dos Centros Educacionais Unificados e da 
Educação Integral – COCEU), da Saúde, por meio do 
Programa Redenção, da Cultura (SPCine) e de Di- 
reitos Humanos e Cidadania (Departamento de Edu- 
cação em Direitos Humanos – Festival Entretodos) 
realizaram o “Cine Horizontes”, ação conjunta voltada 
aos servidores da Educação para discutir a  importância 
do educador na prevenção ao uso de álcool e outras 
drogas. 

“A ação objetivou subsidiar os servidores da Educa- 
ção para atuarem com os estudantes a empatia, a 
autonomia, o pensamento crítico, a resolução de pro- 
blemas, a tomada de decisão, a comunicação efi-
caz, o autoconhecimento e relacionamento interpes-
soal, associados à prevenção ao uso de drogas”, 
explicou na ocasião Lucilene Aparecida Esperante 
Limp,Diretora da Divisão Democrática e Programas 

Intersecretariais da Secretaria Municipal da Educação 
(SME). 

“Os jovens estão expostos cada vez mais cedo às 
drogas”, complementou Arthur Guerra, Coordenador 
Técnico do Programa Redenção.“O educador tem 
um papel fundamental na conscientização e na pre-
venção ao uso de álcool e outras drogas. Quanto 
antes um diálogo aberto e frequente com os alunos 
começar, melhores serão os resultados.” 

O evento foi realizado no Cine Olido (Avenida São 
João, Centro) e teve a participação de Clarice Madru- 
ga, professora da Universidade Federal de São Paulo 
– UNIFESP, consultora da Coordenadoria de Saúde 
Mental, Álcool e outras Drogas do Ministério da Saúde 
e Coordenadora Executiva em Estudos Internacionais 
sobre Políticas de Combate às Drogas do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); 
Jorge Grispum, produtor e curador do Festival Entre- 
todos; Nathália Oliveira, então presidente do Conselho 
Municipal de Políticas sobre Drogas e Álcool (COMU-
DA); e Nilton Gurman – fundador da Organização Não 
Governamental (ONG) “Não Foi Acidente”.

Ação discute  
importância do  
educador na  
prevenção ao  
uso de drogas

Prevenção

Durante a abertura do evento, o então Secretário-Adjunto de Educação Daniel De Bonis  
ressaltou a importância de uma abordagem focada no diálogo e na escuta

Filme, palestras e debates 
com servidores da Educação
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2019 2020

A segunda ação da Prefeitura, também no dia 26 de 
junho, foi a disponibilização – na seção Prevenção da 
página do Programa Redenção – do material “Saiba 
mais sobre as drogas”, produzido pelo Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). O 
material relaciona as drogas ilícitas mais consumidas, 
seus efeitos e os riscos associados ao uso.  

“Álcool e Drogas:  
fácil de entrar,  
díficil de sair”

Consumo  
de álcool na 
adolescência

Barbara Gancia: “doença  
progressiva,incurável e mortal”

Alertas sobre os riscos de quem  
começa a beber precocemente Ar
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PAIS E FILHOS

Com o tema “Bebida alcoólica, quanto mais cedo, 
pior”, em 2019 a Prefeitura de São Paulo lançou 
uma campanha para alertar sobre os riscos de quem 
começa a beber precocemente e procurou atingir 
não apenas o público jovem, como também seus 
pais. Baseada inteiramente em fatos e números  
trazidos pelos mais recentes estudos sobre o tema,  
foi veiculada nas redes sociais, TV, rádio, jornais e  
revistas, entre outras mídias. 

No Brasil, de cada dez pessoas que começam a  
beber antes dos 15 anos, seis fazem isso em  
festas ou por influência dos amigos. Pesquisa feita 
pelo IBGE com dez mil estudantes de ambos os 
sexos entre 13 e 17 anos mostra que um a cada  
quatro entrevistados já sabia o que era ficar bêbado. 

A campanha mostrou os efeitos negativos do  
consumo do álcool no organismo das pessoas e os  
problemas sociais decorrentes do alcoolismo em  
diversas faixas etárias da população, inclusive idosos. 

DEBATE VIRTUAL

Em 2020, a Prefeitura de São Paulo ressaltou a im- 
portância do assunto com ações de prevenção. A 
live “Álcool e Drogas: fácil de entrar, difícil de sair” foi 
transmitida ao vivo pelo YouTube no dia 26 de junho, 
em um canal lançado exclusivamente para falar sobre 
prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas. 

Os convidados foram Leandro Karnal, historiador, pro- 
fessor e um dos mais populares especialistas em Hu- 
manidades da atualidade, e Barbara Gancia, jorna- 
lista e autora do livro “A Saideira”, lançado em 2018, on- 
de faz um sincero relato sobre os 30 anos do vício 
em álcool. “Tenho uma doença que sei que é progres- 
siva, incurável e mortal. O maior risco da sobriedade 
é esquecer o alcoolismo”, diz a autora.

A live foi mediada pelo Coordenador Técnico do Pro- 
grama Redenção, Arthur Guerra, também Coorde-
nador do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool 
e Drogas (GREA) do Instituto de Psiquiatria do Hos-
pital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. 
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PROJETO PILOTO

O Programa Redenção, em parceria com a Secretaria 
Municipal da Cultura (SMC), realizou entre os meses 
de novembro e dezembro de 2019 um projeto piloto 
com ações culturais voltadas à população vulnerável 
que faz uso abusivo de álcool e drogas, especial-
mente os conviventes do Serviço Integrado de Aco- 
lhida Terapêutica (SIAT).  

Com base nos três níveis do SIAT, a SMC apresen-
tou um projeto pensado para atender cada etapa de 
acordo com suas características, necessidades e 
particularidades. Ao todo, foram 134 ações culturais 
e produções artísticas voltadas à ressocialização –
rodas de conversa, shows, cinema ao ar livre, ofici-
nas, entre as 20 linguagens artísticas contempladas. 

Entre os destaques, os beneficiários contaram com 
rodas de conversa com o rapper Black Alien, um 
pocket show do rapper Dexter no SIAT II – Acolhi- 
mento Temporário Armênia e passaram a conhecer 
a Pimpex, uma tecnologia social que tem por objeti-
vo promover reconhecimento e segurança a catado-
res de materiais recicláveis. 

Em um dia, as carroças passam por uma reforma 
estrutural. No dia seguinte, artistas grafiteiros (as) 
as transformam em uma obra de arte. Enquanto o 
processo acontece, os (as) catadores(as) conversam 
sobre reciclagem e a importância do seu trabalho 
para a sociedade.

Ações culturais no Serviço Integrado          de Acolhida Terapêutica (SIAT)
Oficina de grafite e pocket show com rapper no SIAT II Armênia

Cultivo de plantas no SIAT III Heliópolis

Carroças viram obras de arte
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• audiovisual – 10 
• bate-papo – 01 
• contação de história – 03 
• arte urbana – 01  
• teatro – 4 
• canto – 040
• grafite – 03 
• vivência horta – 02 
• teatro de bonecos – 02 
• jogos infantis – 01  
• grupo reflexivo para 
   homens – 04 

18 ações - em parceria  
com a Casa de Cultura  
da Brasilândia 
 
• contação de história – 01 
• circo – 01 
• música – 01 
• vivência canto – 06 
• vivência teatro - atuação – 07 
• intervenções artísticas – 02  

SIAT III – Tratamento  
e Profissionalização –  
Heliópolis 
25 Ações 

• intervenção artística – 02 
• grafite – 01 
• música – 04 
• bate-papo – 01 
• arte urbana – 01 
• circo – 01 
• arte plástica – 01 
• contação de história – 01 
• grupo reflexivo para 
   homens – 04 
• vivência (horta, culinária) – 05 
• dança – 01 
• cultura hip hop – 01 
• teatro de bonecos – 02 

SIAT I - Abordagem
24 ações - em parceria com a 
Mungunzá Cia de Teatro 

• intervenções artísticas – 13 
• música – 06 
• bate-papo – 02 
• audiovisual – 01 
• fotografia – 01 
• contação de história – 01 

SIAT II - Acolhimento 
Temporário Armênia 
28 ações - em parceria com  
a Associação Zona Franca 

• música – 05 
• audiovisual – 02 
• bate-papo – 01 
• teatro – 06 
• canto – 02 
• grafite – 02 
• vivências (culinária,  
   costura, plantio) – 08 
• roda de leitura/poesia – 02

02 ações - em parceria  
com Matilha Cultural  
(atividade externa) 
• audiovisual – 02 

SIAT III – Tratamento  
e Profissionalização –  
Brasilândia 
34 ações – em parceria com 
Os Satyros  

• vivência figurino com  
   material reciclável – 02 
• vivência artesanato com 
   material reciclável – 02

AÇÕES NO SERVIÇO INTEGRADO DE ACOLHIDA TERAPÊUTICA (SIAT)

Em média  
4.500 pessoas  
participaram  

das atividades,  
realizadas  

todos os dias  
da semana

RESSOCIALIZAÇÃO

As ações conseguiram um forte engajamento, es-
pecialmente dos conviventes do SIAT II – Acolhimen-
to Temporário Armênia e dos SIAT III – Tratamento e 
Profissionalização Brasilândia e Heliópolis. Em média 
4.500 pessoas participaram das atividades, realizadas 
todos os dias da semana. Como resultado, as equi-
pes do SIAT ressaltaram uma importante criação de 
vínculo e aproximação do público com os serviços 
do Programa. 

A SMC também arrecadou por meio de doações das 
bibliotecas do Centro Cultural São Paulo (CCSP), 
Mário de Andrade (BMA) e Museu da Cidade, da Asso- 
ciação Capão Cidadão e de ação de arrecadação 
na própria SMC 1.026 livros para os equipamentos 
associados ao SIAT. 

Após o sucesso do projeto piloto com as ações cul-
turais, a Prefeitura decidiu continuar o plano de ação 
em 2020, incluindo o SIAT II – Acolhimento Tem-
porário Glicério e o SIAT III – Tratamento e Profissio- 
nalização Ermelino Matarazzo, recém-inaugurados,  
acrescentando ações esportivas realizadas em par-
ceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
(SEME). O cronograma de atividades chegou a ser 
elaborado, incluindo bolsas de estudo, oficinas de 
formação e capacitação técnica no SIAT III – Trata-
mento e Profissionalização. As ações, todavia, foram 
adiadas devido à pandemia do novo coronavírus. 

Mais de 50 ações culturais e artísticas  
voltadas aos conviventes do SIAT III  
Brasilândia
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Programa de Metas 
capítulo 9

“Os objetivos, metas e iniciativas ambiciosos  
do Redenção foram peças fundamentais para  
o sucesso do Programa de Metas (2017-2020)” 

Alexis Vargas, Secretário Adjunto Executivo
de Gestão de Projetos Estratégicos

ação

421 
usuários na  

cena de uso em  
agosto/2020

usuários na  
cena de uso em  

agosto/2018

1.854

782  
vagas 

entregues

600 
vagas 

projetadas
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Redução de usuários na cena de uso da  Luz  e superação da meta de novas vagas
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REPACTUAÇÃO DAS METAS 
Em meados de 2018, foi iniciado o processo de repactuação das metas estabeleci-
das para o quadriênio 2017-2020, que teve como resultado uma nova versão pro-
gramática, de abrangência bienal, o Programa de Metas 2019-2020. Sobre o tema 
consumo abusivo de álcool e outras drogas associado à vulnerabilidade e risco social, 
o Programa de Metas 2019-2020 contou com o Objetivo Estratégico nº 15:

Consumo abusivo de álcool e outras drogas     associado à vulnerabilidade e risco social

Objetivo 15

O Objetivo nº 15 se estrutura em duas Metas Estratégicas e seis Iniciativas:

“Reduzir o número de usuários de  
drogas em logradouros públicos”

META 15.1

OBJETIVO

Iniciativas

Reduzir em 80% o número de usuários 
de drogas em logradouros públicos;

Iniciativa 15a – Criar 70 novas vagas em Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), por meio 
da reclassificação de CAPS II para III e implantação de novos CAPS – Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS);

Iniciativa 15b – Criar unidade de CAPS Álcool e Drogas (CAPS AD) IV – Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS);

Iniciativa 15c – Instituição do Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica (SIAT) – Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS) e Secretaria Municipal de Assistência  e Desenvolvimento Social 
(SMADS);

Iniciativa 15d – Criação das áreas de monitoramento de consumo de drogas em logradouros 
públicos – Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU);

Iniciativa 15e – Campanhas de prevenção e conscientização sobre os efeitos nocivos de uso 
abusivo de álcool e outras drogas – Secretaria Especial de Comunicação (SECOM);

Iniciativa 15f – Criar 130 vagas relativas a leitos hospitalares destinados ao tratamento em saúde 
mental e desintoxicação no âmbito da Política de Álcool e outras Drogas – Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS).

META 15.2
Criar 600 novas vagas para atendimento hu-
manizado em saúde e assistência social espe-
cificamente para pessoas em situação de uso 
abusivo de álcool e outras drogas;

Objetivos de desenvolvimento 
sustentável vinculados às metas
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O método de Jacobs de cálculo de multidões  
envolve dividir a área ocupada por uma multidão  
em seções, determinando um número médio de  

pessoas em cada seção e multiplicando pelo número 
de seções ocupadas. Caso haja dispersão desigual 

dos indivíduos pelo território, esse fator também  
é levado em consideração  na mensuração final.

Respeitadas as condições metodológicas de ob-
tenção dos dados, os valores diários pressupõem 
curvas de médias mensais, e é desta forma que se 
analisa o desempenho da Meta 15.1. Com o objetivo 
de padronizar esses valores, todos são relativos ao 
período matutino diário para compor a média men-
sal de estimativa de público da cena de uso aberto 
da Luz. Em agosto de 2018 foram contabilizadas 
pelo método de Jacobs uma média de 1.854 pes-
soas na região da cena de uso aberto da Luz no 
período da manhã. Considerando-se o valor médio 
atingido dois anos depois, em agosto de 2020, de 
421 pessoas, alcançamos uma redução de 77,29%.

A análise da meta é realizada por meio de fotogra-
fias aéreas do trecho de maior concentração de 
usuários de drogas da região (cruzamento da Rua 
Helvétia com a Alameda Cleveland). Uma nota técni-
ca desenvolvida pela Divisão de Tecnologias Geo-
espaciais, da Coordenação de Tecnologia, Logística 
e Infraestrutura (CTLI), da Secretaria Municipal de 
Segurança Urbana (SMSU) descreve todos os pro-
cedimentos obrigatórios para assegurar os critérios 
mínimos de organização, que validem metodologi-
camente os dados colecionados diariamente.

Os números estimativos de pessoas na região da 
cena de uso aberto são gerados por meio da apli-
cação do método de Jacobs nas fotografias, com 
relatórios estimativos de pessoas na cena de uso 
aberto da Luz.

1º semestre de 2019

1º semestre de 2020

2º semestre de 2020

2º semestre de 2019

Durante o primeiro semestre de 2019 pode-se afir-
mar uma proporção constante se aproximando de 
uma média de 600 pessoas por dia. Ainda não é 
possível registrar diminuição de usuários de drogas 
em comparação com a data base da meta, uma vez 
que as ações estratégicas de implementação de 
serviços ainda não foram efetivadas por completo. 
Não ocorreram aumentos significativos dos depen-
dentes químicos na região, nem mesmo a invia- 
bilização da presença do Poder Público Municipal  
para serviços de monitoramento, assistência social, 
saúde e zeladoria.

No segundo semestre de 2019 nota-se uma di-
minuição em valores absolutos das médias mensais 
para o primeiro trimestre, cuja contextualização de 
ações do Executivo contempla o início das operações 
do Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica (SIAT) 
I – Abordagem, a abertura do SIAT II – Acolhimento 
Temporário Armênia no final do semestre anterior e a 
intensificação das ações de fiscalização de imóveis 
irregulares na região da Luz. No segundo trimestre 
do período há aumento das médias mensais, sem 
qualquer fator ensejador específico. A Prefeitura  
passa a desenvolver ações de impacto no território, 
como melhorias de iluminação na região, monitora-
mento constante da cena de uso aberto, encami- 
nhamentos voluntários de usuários de drogas para o 

META 15.1 - Reduzir em 80% o número de 
usuários de drogas em logradouros públicos

Metodologia e balanço das ações 

SIAT II – Acolhimento Temporário e demais serviços 
das Redes de Saúde e Assistência Social do Mu-
nicípio e, em parceria com o Governo do Estado, 
apreensões de drogas e traficantes.

Há um declínio constante dos valores médios de es-
timativa de público na região da cena de uso aberto 
da Luz, desde janeiro de 2020, em que a média foi 
de 622 pessoas, até junho de 2020, que registrou 
o valor médio de 442. Entre os fatores de influência 
desses valores temos alguns marcos de maior res-
sonância, como o início da pandemia de COVID-19, 
que afetou as rotinas do fluxo de usuários em decor-
rência do fechamento de comércios produtores de 
“lixo rico” (suprimindo uma das principais receitas da 
população das cenas de uso), e a diminuição do 
fluxo de pessoas que transitam nas ruas, que im-
pactou na diminuição da contribuição monetária 
oferecida voluntariamente pelos transeuntes (outra 
importante fonte de renda dessa população). A inau- 
guração do SIAT II – Acolhimento Temporário na 
região do Glicério também colaborou com a redução 
da concentração de usuários.

A estimativa de público na região da cena de uso 
aberto da Luz registrou o valor médio de 421 em 
agosto de 2020.
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MÉDIAS DE CONTAGENS DA META 15.1

2019 2020

900
800
700
600
500
400
300
200
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398 396
467

562 579
486 469 472

664
772

596 622
554 568 527 514

442 450
421
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META 15.2 – Criar 600 novas vagas para  
atendimento humanizado em saúde e assistência 
social especificamente para pessoas em situação 
de uso abusivo de álcool e outras drogas

NOVAS VAGAS
O desempenho da Meta 15.2 consiste na soma de novas vagas 
criadas para os seguintes equipamentos:

CAPS Álcool 
e Drogas 

(CAPS AD) IV

 

 Serviço Integrado de 
Acolhida Terapêutica 

(SIAT) II – Acolhimento 
Temporário e SIAT III – 

Tratamento e 
Profissionalização

SIAT

HOSPITAIS
Leitos hospitalares 

para desintoxicação 
de álcool e 

outras drogas

Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool e 
Drogas (CAPS AD) IV  

CAPS 
Centro de Atenção  

Psicossocial (CAPS),  
por meio de implantação 

de novas unidades ou  
reclassificação de  

CAPS II para CAPS III

1º semestre de 2019

2º semestre de 2019

1º semestre de 2020

2º semestre de 2020

No primeiro semestre de 2019, a partir da inaugu-
ração do Serviço Integrado de Acolhida Terapêuti-
ca (SIAT) II – Acolhimento Temporário Armênia em 
26 de junho, foram disponibilizadas 100 vagas de 
acolhimento e 27 vagas para o Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS), sendo oito vagas resultantes da 
implantação do CAPS Álcool e Drogas (CAPS AD) III 
Leopoldina, seis vagas resultantes da implantação 
do CAPS AD III Butantã, seis vagas resultantes da 
requalificação do CAPS AD III Pirituba/Jaraguá Casa 
Azul e sete vagas resultantes da reclassificação do 
CAPS Adulto III  Pirituba/Jaraguá.

No segundo semestre de 2019 foram criadas mais 
100 vagas para o SIAT II – Acolhimento Temporário 
Armênia, seis vagas resultantes da reclassificação do 
CAPS Adulto II Lapa e mais 53 vagas de leitos hos-
pitalares destinados ao tratamento em saúde mental 
e desintoxicação para internação voluntária.

O primeiro semestre de 2020 contemplou a criação 
de 234 novas vagas, sendo oito resultantes da reclas- 
sificação do CAPS Adulto III Brasilândia, seis vagas 
com a implantação do CAPS Infanto Juvenil  (CAPS IJ) 
III Aricanduva, 20 vagas com a implantação do CAPS 
AD IV e 200 vagas com a implantação do SIAT II 
Glicério.
Devido  às   intercorrências  motivadas pela dissemina- 
ção da  COVID-19 o cronograma do primeiro semestre 
de  criação de novas vagas sofreu alterações. Mesmo 
assim, foram contabilizadas 714 vagas abarcadas 
pelo Programa Redenção no primeiro semestre de 
2020, superando a meta 15.2 de 600 vagas.

Em julho de 2020 foram inauguradas oito vagas de 
CAPS e em agosto 60 vagas do SIAT III – Tratamen-
to e Profissionalização Ermelino Matarazzo. Ao todo, 
foram contabilizadas 782 novas vagas até o dia 31 de 
agosto de 2020.
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VAGAS DE META 15.2 CRIADAS POR MÊS

2019 2020

Metodologia e balanço das ações 
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INICIATIVA 15.a – Criar 70 novas va-
gas em Centros de Atenção Psicos-
social (CAPS), por meio da reclas- 
sificação de CAPS II para III e im-
plantação de novos CAPS – Secre-
taria Municipal da Saúde (SMS) 

INICIATIVA 15.d – Criação das áreas 
de monitoramento de consumo de 
drogas em logradouros públicos – 
Secretaria Municipal de Segurança 
Urbana (SMSU)

INICIATIVA 15.e – Campanhas de 
prevenção e conscientização sobre 
os efeitos nocivos de uso abusivo de 
álcool e outras drogas – Secretaria 
Especial de Comunicação (SECOM)

INICIATIVA 15.f – Criar 130 vagas  
relativas a leitos hospitalares destina-
dos ao tratamento em saúde mental e 
desintoxicação no âmbito da Política 
de e Álcool e outras Drogas – Secre-
taria Municipal da Saúde (SMS)

INICIATIVA 15.b – Criar unidade de 
CAPS AD IV – Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS)

INICIATIVA 15.c – Instituição do Ser-
viço Integrado de Acolhida Terapêu-
tica (SIAT) – Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS) e Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento 
Social (SMADS)

Foram criadas 27 vagas no primeiro semestre de 
2019, sendo oito vagas resultantes da implantação 
do CAPS Álcool e Drogas (CAPS AD) III Leopoldina, 
seis vagas resultantes da implantação do CAPS AD III 
Butantã, seis vagas resultantes da reclassificação do 
CAPS AD III Pirituba/Jaraguá Casa Azul e sete vagas 
resultantes da reclassificação do CAPS Adulto III Piritu- 
ba/Jaraguá. No segundo semestre de 2019  foram cria- 
das seis vagas resultantes da reclassificação do 
CAPS Adulto II Lapa.

No primeiro semestre de 2020 foram criadas 14 novas 
vagas de CAPS, sendo que seis vagas resultaram da 
implantação do CAPS Infanto Juvenil III Aricanduva e 
oito vagas resultaram do processo de reclassificação  
do CAPS Adulto III Brasilândia. Devido às intercorrên-
cias motivadas pela disseminação da COVID – 19 o 
cronograma de criação de novas vagas para CAPS 
sofreu alterações e 22 novas vagas que estavam pre-
vistas para o período não se efetivaram conforme o 
esperado.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) 
manteve o monitoramento com drones em logradou-
ros públicos com concentração de usuários de en-
torpecentes visando acompanhamento da evolução 
do Objetivo Estratégico 15. Importante frisar que o 
cumprimento dessa iniciativa estabelece colaboração 
com a metodologia de aferição que mede a estimativa 
do número de pessoas na região da principal cena de 
uso aberto da Luz.

Para o biênio 2019-2020 foram idealizadas duas 
campanhas de prevenção e conscientização, sendo 
que uma ocorreu no segundo semestre de 2019 e 
a seguinte estava planejada para ocorrer no primeiro 
semestre de 2020. No entanto, devido à pandemia 
de COVID-19 instaurada a partir de março de 2020, 
as prioridades do Executivo Municipal precisaram 
ser revistas e a campanha sofreu uma paralisação. 
Porém foram realizadas outras ações, como a live 
com o tema “Álcool e Drogas: Fácil de entrar, difícil de 
sair” realizada em junho de 2020.

As vagas de leitos hospitalares destinados ao trata-
mento em saúde mental e desintoxicação foram al-
cançadas no segundo semestre de 2019, mais es-
pecificamente em novembro de 2019, mediante o 
estabelecimento de cooperação com o Governo do 
Estado de São Paulo. Para o período, foi alcançado 
um total de 130 leitos disponibilizados especifica-
mente para o público-alvo do Programa Redenção. 

O Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica (SIAT) 
que foi implantado através do Decreto nº 58.760, de 
20 de maio de 2019, e posteriormente regulamenta-
do através de Portarias para cada um dos três níveis 
do serviço teve seu primeiro serviço inaugurado em 
26 de junho de 2019.  O SIAT II – Acolhimento Tem-
porário Armênia, à época chamado de SIAT II Porto 
Seguro, contava com a capacidade inicial de 100 va-
gas de acolhimento.

Já no segundo semestre de 2019 a Prefeitura con-
tinuou concentrando esforços para implementar o 
SIAT em seus diferentes níveis de complexidade.  
As atividades do SIAT I – Abordagem tiveram início 
em 22 de agosto de 2019 e a capacidade do SIAT 
II – Acolhimento Temporário Armênia foi expandi-
da em mais 100 vagas de acolhimento, totalizan-
do 200. Também neste período foi implementado o 
Programa Operação Trabalho (POT) Redenção da  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômi-
co e Trabalho (SMDET), com foco nos beneficiári-
os do SIAT III – Tratamento e Profissionalização, e 
desenvolvidas ações focadas na construção de um 
novo equipamento, o SIAT II – Atendimento Tem-
porário Glicério, na região central. 

Ainda em 2019, no mês de dezembro após a pu- 
blicação da Portaria que regulamenta seu funciona-
mento e do Protocolo de Atendimento ao Munícipe 
no âmbito do SIAT III – Tratamento e Profissionaliza- 
ção, os então hotéis sociais situados na Brasilân-
dia, com 55 vagas, e em Heliópolis, com 56 vagas, 
foram transformados em SIAT III, totalizando 111 va-
gas desta modalidade de SIAT.  

No primeiro semestre de 2020, em abril, foram con-
cluídas  as obras e inaugurado o  SIAT II – Acolhi-
mento Temporário Glicério com a disponibilidade de 
200 vagas de acolhimento. 

Em dezembro de 2019 foi iniciada a obra e em 17 de 
abril de 2020 a unidade foi aberta com a disponibili-
zação de 20 novos leitos.
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Números
Abordagens,  
atendimentos 
e encaminhamentos Dados de 2020 computados até o dia 31 de agosto

SIAT II – Acolhimento Temporário Armênia 

O Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica (SIAT) II – Acolhimento Temporário Armênia registrou desde o 
dia 26 de junho de 2019 (quando iniciou suas atividades) até o dia 31 de agosto de 2020, 378.049 atendi-
mentos socioassistenciais, entre banhos, refeições, pernoites e atividades socioeducativas; e desde o dia 01 
de agosto de 2019 (quando iniciou atividades  na área da saúde) até o final de agosto de 2020, 43.051 aten-
dimentos de saúde, entre encaminhamentos para Unidades Básicas de Saúde (UBS), prontos-socorros, hos-
pitais gerais, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), unidades de Assistência Médica Ambulatorial (AMA), 
atividades internas e acolhimentos multiprofissionais nas seguintes especialidades: enfermagem, clínica  
médica, psiquiatria, psicologia, fonoaudiologia, serviço social, nutrição e farmácia.

SIAT II – Acolhimento Temporário Glicério

O Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica (SIAT) II – Acolhimento Temporário Glicério registrou desde o dia 
8 de abril de 2020 (quando iniciou suas atividades) até o dia 31 de agosto de 2020, 117.000 atendimentos 
socioassistenciais, entre banhos, refeições, pernoites e atividades socioeducativas; e desde o dia 14 de maio 
de 2020 (quando iniciou atividades na área da saúde) até o final de agosto de 2020,  8.558 atendimentos de 
saúde, entre encaminhamentos para Unidades Básicas de Saúde (UBS), prontos-socorros, hospitais gerais, 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), unidades de Assistência Médica Ambulatorial (AMA), atividades 
internas e acolhimentos multiprofissionais nas seguintes especialidades: enfermagem, clínica médica, psiqui-
atria, psicologia, fonoaudiologia, serviço social, nutrição e farmácia. 

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

 5.000

0
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto

2020

ATENDIMENTOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADOS NO O SIAT II GLICÉRIO
2020

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto

ATENDIMENTOS EM SAÚDE REALIZADOS NO SIAT II GLICÉRIO
2020

2020

7.000
6.000
5.000
4.000
2.000
3.000
1.000

0

Ja
ne

iro

Fe
ve

re
iro

M
ar

ço

Ab
ril

M
ai

o

Ju
nh

o

Ju
lh

o

Ag
os

to

Se
te

m
br

o

O
ut

ub
ro

N
ov

em
br

o

D
ez

em
br

o

Ja
ne

iro

Fe
ve

re
iro

M
ar

ço

Ab
ril

M
ai

o

Ju
nh

o

Ju
lh

o

Ag
os

to

ATENDIMENTOS EM SAÚDE REALIZADOS NO SIAT II ARMÊNIA
2019-2020

2019 2020

45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
 5.000

0

Ja
ne

iro

Fe
ve

re
iro

M
ar

ço

Ab
ril

M
ai

o

Ju
nh

o

Ju
lh

o

Ag
os

to

Se
te

m
br

o

O
ut

ub
ro

N
ov

em
br

o

D
ez

em
br

o

Ja
ne

iro

Fe
ve

re
iro

M
ar

ço

Ab
ril

M
ai

o

Ju
nh

o

Ju
lh

o

Ag
os

to

ATENDIMENTOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADOS NO SIAT II ARMÊNIA
2019-2020

2019 2020

23000

866

962

9083

15517

23302
27717

38322

28366 28641
25835

29410
27729

29555
31708 32655

30149

2277 2289 2444 2838

656

3749
4279

4807

2879

5780
5082 5009 2649 2676

2367

31000 31000

32000



120 121

Números
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) IV  

O primeiro Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) IV de São Paulo começou os atendi-
mentos no dia 17 de abril de 2020 e até o dia 31 de agosto de 2020 realizou 4.000 atendimentos, entre eles 
430 encaminhamentos para internações voluntárias em leitos de desintoxicação em hospitais contratados, 
95 encaminhamentos para leitos de prontos-socorros e hospitais municipais e gerais, 65 encaminhamen-
tos para Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD), 17 encaminhamentos para o 
Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas (CRATOD) e oito encaminhamentos para a rede de 
atendimentos sociais. 

Redenção na Rua  

As equipes do Redenção na Rua, que começaram a atuar na região em 11 de abril de 2018, realizaram até 
o dia 31 de agosto de 2020, 63.622 abordagens, 15.143 atendimentos médicos, 27.222 atendimentos de 
enfermagem e 10.534 encaminhamentos para a rede de assistência social. 
Atenção especial é oferecida às gestantes e aos dependentes químicos acometidos por tuberculose e/ou 
com diagnóstico de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) / Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). 
Entre 11 de abril de 2018 e 31 de agosto de 2020 o Redenção na Rua realizou 8.363 atendimentos a paci-
entes com diagnóstico de tuberculose em tratamento; 1.030 atendimentos a gestantes e 917 atendimentos 
a pacientes com diagnóstico de IST/HIV.

ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO REDENÇÃO NA RUA
2018 - 2020
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Serviço Especializado de Abordagem Social - SEAS 

Desde o dia 21 de maio de 2017 até o dia 31 de agosto de 2020 foram realizadas pelas equipes do Serviço 
Especializado de Abordagem Social (SEAS), da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
(SMADS), 369.844 abordagens na região da Nova Luz, sendo 326.140 abordagens com encaminhamento 
socioassistencial (ATENDE, SIAT II – Acolhimento Temporário e Centros Temporários de Acolhimento – CTA) 
e 43.704 abordagens com recusa. 

ATENDE

As unidades de Atendimento Diário Emergencial (ATENDE) registraram, desde a inauguração da primeira uni-
dade em junho de 2017 até o dia 31 de agosto de 2020, 2.913.993 atendimentos entre banhos, refeições, 
pernoites, oficinas e cortes de cabelo. Os dados do gráfico identificam o número de atendimentos desde a 
inauguração de cada ATENDE até sua conversão em Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica (SIAT) II – 
Acolhimento Temporário. 

Unidade Redenção  

De 26 de maio de 2017 (início do Programa Redenção) até o dia 16 de abril de 2020 foram realizados na Uni-
dade Redenção 21.321 atendimentos, entre eles 13.305 internações voluntárias em leitos de desintoxicação 
em hospitais contratados, 383 encaminhamentos para leitos de prontos-socorros e hospitais municipais e 
gerais, 323 para Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD), 17 para o Centro de 
Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas (CRATOD) e 627 para a rede de atendimentos sociais.

Números

TIPOS DE ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS PELA UNIDADE REDENÇÃO 
2017 - 2020

internações outros equipamentos de saúde outros encaminhamentos

87%

7%
5%
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09/06/2017 - 26/07/2020
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“O Programa Redenção Fase 2 faz uma releitura da forma de cuidar do su-
jeito com sofrimento mental decorrente do uso de álcool e outras drogas que 
torna muito mais humanizado, eficaz e comprometido o cuidado. A interseto-
rialidade, tão necessária neste tema, foi a marca desse programa. Sinto-me 
presenteada pela gestão Bruno Covas por participar ativamente de todo o 
processo. Estamos no caminho certo!”

Cláudia Ruggiero Longhi – Coordenadora da Área Técnica  
de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas – SMS

“O Programa Redenção deixa uma grande contribuição no que se refere ao 
trabalho intersecretarial, tão necessário para dar conta da complexidade da 
temática do uso de substâncias em um contexto de grande vulnerabilidade 
social. Foi muito prazeroso poder trabalhar de forma tão articulada com  
as demais Secretarias envolvidas, sob a coordenação comprometida da  
Secretaria do Governo Municipal. O programa qualificou muito a assistência 
e o cuidado aos nossos usuários”.

Paula Pavan Antonio – Terapeuta Ocupacional  
Área Técnica de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas – SMS

“Oportunidade única poder contribuir para a ampliação do cuidado às pes-
soas com graves dificuldades quanto ao uso de substâncias que se concen-
tram no Centro da cidade, que pelos mais variados motivos se encontram 
nesse momento diante de tamanha fragilidade. O desafio é imenso, porém 
cada vitória nos anima a avançar no trabalho intersetorial mais que necessário 
para construirmos respostas que de fato façam a diferença. Seguimos!”

Mariane Queiroz – Interlocutora de Saúde Mental 
Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) Centro – SMS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SMADS)

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (SMS)

“Tendo em vista que as demandas apresentadas pela população em vulne- 
rabilidade social e em risco em consequência ou não do uso abusivo de 
substâncias psicoativas são complexas e multifacetadas e ainda que  
o exercício Intersecretarial se mostre desafiador, avalio ser necessário e  
imprescindível. Logo, estimo por ter contribuído na problematização, estru-
turação do Programa Redenção e a Política Municipal Sobre Álcool e Ou-
tras Drogas, tal como o direcionamento no que tange a execução da Política 
Municipal Sobre Álcool e Outras Drogas, junto à Supervisão de Assistência 
Social (SAS) e aos serviços sob sua responsabilidade.

Por fim, tendo em vista as particularidades das demandas postas,  consideran- 
do inclusive a diversidade humana, atento para o compromisso de prosse-
guirmos com as reflexões pertinentes ao tema, sobretudo, a respeito dos 
papéis e os saberes de cada secretaria envolvida, assim como a sociedade, 
buscando garantir ações de efetivação dos direitos essenciais a existência 
humana.”

Jacielma Nascimento Costa – Ex-Supervisora Técnica – SMADS   
Coordenação de Proteção Social Especial e Conselheira do  

Conselho Municipal de Políticas Públicas de Drogas e Álcool (COMUDA)

“O Programa Redenção tem na intersetorialidade um de seus maiores desa-
fios, dado o objetivo de contemplar a pessoa que faz uso abusivo de álcool 
e outras drogas como um sujeito com demandas e direitos múltiplos. A im-
plementação desta intersetorialidade mostrou-se uma de suas dimensões 
mais interessantes, com integração do atendimento, na ponta, das equipes 
de saúde, assistência social e segurança urbana, e com a discussão pelas 
várias Secretarias partícipes em uma tomada de decisão plural. Isso gera um 
aprendizado contínuo para todos os atores envolvidos, e fortalece a proteção 
social dos beneficiários do Programa, pois entende-a como indissociável de 
sua saúde e autonomia.”

Maria Isabel Meunier Ferraz – Analista de Políticas Públicas e 
Gestão Governamental – Assessoria Técnica – SMADS

Depoimentos

“A implantação do Serviço de Acolhida Terapêutica (SIAT) II – Tratamento e 
Profissionalização, vem suprindo a necessidade do sujeito usuário de múlti-
plas substâncias em situação de rua com a proposta de saúde, social, mora-
dia e redução de danos, vinculando através do Projeto Terapêutico Singular 
(PTS), inserindo na atenção básica, com grande aderência e procura, difer-
enciando o serviço dos demais oferecidos até então e assim proporcionando 
meios para sua reinserção social.”

Andrea Cristina Guerra – Supervisora do Redenção na Rua – SMS

Dos técnicos e trabalhadores das 
Secretarias envolvidas no Redenção
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pes técnicas das Secretarias Municipais da Saúde (SMS), Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E TRABALHO (SMDET)

“A Cidade de São Paulo apresentou ao Brasil e ao mundo Políticas Públi-
cas de referência voltadas aos indivíduos que fazem uso abusivo de álcool e  
outras drogas e estejam em situação de vulnerabilidade ou risco social. Como 
servidor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, 
tive a oportunidade de acompanhar o Programa Redenção desde sua implan-
tação até os dias atuais onde foi possível estar ao lado de 31 usuários(as) que 
conseguiram se reinserir no mercado de trabalho. Mas, para além deste dado 
que mostra o sucesso do Programa, o mais importante foi a possibilidade de 
pensar o trabalho como uma extensão do cuidado.”

Rodrigo Medeiros – Supervisor Técnico II e  Gestor  
da Parceria que executa o POT Redenção – SMEDT
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SECRETARIA MUNICIPAL DE  DIREITOS HUMANOS 
E CIDADANIA (SMDHC)

“A Política Municipal de Álcool e Outras Drogas, Lei nº 17.089 de 20 de maio 
de 2019, foi instituída na cidade de São Paulo e traz a garantia da atenção aos 
Direitos Humanos e da singularidade do sujeito. Uma de suas expressões é 
o Programa Redenção, que incorporou esses princípios em sua formulação, 
trazendo para o munícipe em situação de vulnerabilidade e uso abusivo de 
drogas a qualidade de atendimento com respeito e dignidade.”

Décio Perroni Ribeiro Filho – Coordenador de Política de Drogas – SMDHC
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Coordenador Técnico
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Coordenador Executivo

Assessora de Comunicação Assistente Administrativo

Gustavo Borges
Galdino da Silva

Matheus Cheibub 
David Marin

Assessor Técnico I

Assessora Especial

José Damasceno

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Prefeito Bruno Covas

SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL 
Secretário Rubens Naman Rizek Junior
Secretário Adjunto 
Flávio Barbarulo Borgheresi
Secretário Executivo de  
Gestão de Projetos Estratégicos 
Alexis Galias de Souza Vargas
Secretário Executivo Renato Parreira Stetner
Chefe de Gabinete 
Tatiana Regina Rennó Sutto

COORDENADORIA DE GESTÃO 
PROGRAMA REDENÇÃO
Coordenadores 
Arthur Guerra  e 
Fábio Espíndola

Equipe Técnica
Beatriz Amorim de Freitas
Bruno Moraes Valsani 
Gabrielle Dias 
Guilherme Trevizan Kortas 
Gustavo Borges Galdino da Silva
Heliana Nogueira  
José Damasceno 
Matheus Cheibub David Marin
Nilson Hernandes 

PROJETO LIVRO REDENÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Prefeito 
Bruno Covas

Direção
Alexis Galias de Souza Vargas 
Arthur Guerra 
Fábio Espíndola 

Coordenação Editorial e Textos
Heliana Nogueira

Textos e Colaboração
Beatriz Amorim de Freitas
Bruno Moraes Valsani
Gabrielle Dias
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Criação e Coordenação
Projeto Gráfico e Diagramação 
Carolina Cretella Vaz Conn Muniz
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Bruno Gadelha Monteiro
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EquipeFicha técnica

FO
TO

S 
EQ

UI
PE

: M
ar

ce
lo

 P
er

eir
a/

SE
CO

M
 

FO
TO

S 
Ar

th
ur

, A
lex

is 
e F

áb
io

: A
RQ

UI
VO

 P
ES

SO
AL

 

Guilherme 
Trevisan Kortas






