
Projeto de tratamento 

com enfoque de C.T. 

no lixão de “La 

Chureca”, Nicaragua



CENICSOL-

PH

Nascemos como sede em
Nicaragua da Fundação
Solidaridad del Henares 

Proyecto Hombre Castilla 
la Mancha em 2004. 

Presença em Nicaragua 
desde 2003 como 
contraparte nos 

dispositivos de atenção
integral às adições no 

norte do país. 

No Centro Nicaragüense 
de Solidaridad 

(CENICSOL) desde 2009. 

A metodología que nos 
identifica é Comunidade

Terapêutica.

A equipe terapêutica
está formada por 

profissionais
multidisciplinarios y 
especializados em
atenção às adições



Programas 

de 

CENICSOL-

PH

Programa de desintoxicação

Comunidade Terapêutica Adulta

Programa ambulatorio Adolescente

Programa ambulatorio Adultos

Programa de Prevenção escolar e comunitaria

Seguimento de casos de justiça restaurativa

Atenção individual 

Programa de capacitação e formação continua

Programa de atenção a familias

Grupos externos com população especial



Contexto 
ACAHUALINCA

• Esta zona de Managua começou a ser habitada em 1960.
Em 1970 a população seguiu ocupando as márgens do
lago. No ano 1973 essa população se assentou nessas
terras que foi reconhecida como “La Chureca”.



O aterro sanitario de La Chureca era o mayor da capital, da Nicaragua y da
Latinoamérica (40 hectáreas). Se encontrava localizado no bairro Acahualinca,
ao extremo noroeste de Managua as márgens do Lago Xolotlán. Em “La Chureca”
se jogavam aproximadamente de 1.000 a 1.500 toneladas de lixo todos os días.



Centenas de familias subsistíam 

da recoleta, agrupação 

diferenciada e limpeza da mesma



Sem acceso 

a água 

potável,

sem 

energía 

elétrica

A população de Acahualinca sofría graves 

problemas de acceso aos serviços básicos além

dos impactos negativos socio ambientais do lixão.



A permanencia destas pessoas durante varias horas cada día no lugar, 
manipulando lixo constituía um alto risco para a saúde deles



A área conformada por 15 bairros tinha uma população total de 16,000 pessoas, destas

quase 300 familias (aproximadamente 1,400 pessoas) necesitavam ser recolocadas.



PDIBA
La Alcaldía de Managua (ALMA), com o 

financiamento da Agencia Española de 

Cooperação Internacional para el 

Desevolvimento AECID), põe em marcha 

o Projecto Desenvolvimento Integral 

do Bairro Acahualinca (PDIBA) para 

revertir as condições paupérrimas e de 

vulnerabilidade desta população que 

vive da reciclaje do lixo em condições

totalmente desprotegidas.”.



Contexto y 

adicciones

Pobre desenvolvimento das suas
habilidades e competencias

Trabalhar com lixo

Prejuizos respeito a quem
moram no bairro

Condições de autoexclusão…

Este setor da populacão da capital não tem oportunidade de

integrarse socialmente, o cual lhes encerra no círculo vicioso

da exclusão onde as adições encontram um lugar fácilmente.



Diagnóstico do PDIBA sobre Uso Abuso
e Dependência de Álcool e otras
sustancias no Bairro “La Chureca” nos
dá a conhecer que no assentamento
há um 9% de consumo preocupante de
drogas (aproximadamente 130
pessoas).

Ponto de partida

Chefe de familia

Novos propietarios

Novos empregados



Programa 

especial de 

CENICSOL

De acordo com a nossa filosofía, o problema da toxicodependência não
é meramente o da adição à substancia, senão que tem a ver com a
pessoa e ambiente (educação, historia pessoal, valores, aspirações,
familia, realidade social, etc. ) requerendo por isso de uma atenção
integral da mesma.

*fuente TREATNET II



Programa 

especial de 

CENICSOL

Programa 
ambulatorio

Homens e 
mulheres de 
mais de 18 

anos. 

Espaço semi-
habilitado no 
coração de La 

Chureca

Trabalho com
usuarios/as, 

entorno 
familiar e social

Colaboração
das 

instituições
da zona.



Dificuldades 

iniciais

50%

1%
1%

18%

23%

7%

Droga consumida Alcohol

Sedantes

Crack

Tabaco

Combina dos

Combina tres
o más

*fuente: Diagnóstico Sobre Uso Abuso y Dependencia de Alcohol y otras sustancias en 
el Barrio La Chureca (PDIBA) 2010



Metodologia 

flexibilizada

de CT

Grupo ambulatorio

• Fase de acompanhamento

• Fase de Apoio de Intervenção Terapéutico-
educativa (dupla vía)

• Oferecimento de programa residencial (opcional)



Linea 

cronológica



Grupo 

inicial 

2010 87%

13%

Primeiro contato na 

Acahualinca

Hombres

Mujeres

92%

8%

Primeiro grupo atendido

Hombres

Mujeres

24%

76%

Droga de impacto

Pega

Alcohol



Controle 

de 

usuarios

2010

4%

40%

56%

Controle de usuarios 2010

Fallecimiento

Llegan
intermitentemente

Llegan puntualmente

0

2

4

6

8

60 55 47 43 35 30 25 19

Edades



2011

67%

33%

Segundo grupo atendido

Hombres

Mujeres

Ações paralelas

Atenção familiar 15 familias en 

prevenção primaria

Encontros

deportivos

29 jóvens

Atenção

comunitaria

45 visitas mensais a 

casas de usuarios

Oficina de pinhatas 15 usuarios



2012

74%

26%

Terceiro grupo atendido

Hombres

Mujeres

Ações paralelas

Atenção familiar 21 familias em

prevenção primaria

Encontros

deportivos

36 jóvens

Atenção

comunitaria

48 visitas mensais a 

casas de usuarios



2013

78%

22%

Quarto grupo atendido

Hombres

Mujeres

Ações paralelas

Atenção familiar 15 familias em prevenção primaria

Encontros deportivos 30 jóvens

Atenção comunitaria 48 visitas mensais a casas de usuarios

Prevenção escolar Coordinação de grupos preventivos

Oficina de pinhatas 12 usuarios



2014 

última fase 
58%

42%

Prevención escolar

Niños

Niñas

Ações paralelas

Reinserção (gestão domiciliar e 

atitude de trabalho)

30

Entrega de uniformes escolares e 

deportivos

121

Oficina de pinhatas 12



Fechando 

Datos 
26%

74%

4%

Êxito do programa

Alta T

Abandono

Fallecimiento

Datos extras

Entrega de 

casas

56 primeira

etapa

59 segunda 

etapa

- 3 lhes foi

retirada a

propiedade



Pesquisa de 

satisfação

0

5

10

22-31 32-39 40-49 50-59 60-71

Hombres

Mujeres



Pesquisa de 

satisfação a 

usuarios

0 10 20 30

Asistencia

Puntualidad

Amabilidad

Sensibilidad

Tratamiento

Confianza

Servicio

Comprensión

Atención

Escucha

Satisfação por parámetros

Mal

Regular

Bueno

Muy bueno

Excelente

48%

34%

18%

Satisfação geral usuarios

Excelente

Muy bueno

Bueno



30

30

115
Total de usuarios do programa ambulatorio

26%
Êxito no programa ambulatorio

Altas terapéuticas

Usuarios trabalhando

300 
Atendidos no dispositivos de prevenção escolar 



Reflexões

A metodología de CT não puede ser rígida 

A equipe de CT deve estar preparada para adaptarse a 
qualquer contexto 

A CT deve formar parte do territorio, não pode se 
alienar

A sistematização de datos (evidencia) é básica para 
justificar o trabalho realizado



Muchas gracias!

Muito obrigado!
Alguma pergunta?

Pueden localizarme en

pilar@cenicsol.org


