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Informações sobre o que a ciência tem 
evidenciado em termos de prevenção eficaz  

Fornecer conhecimentos para a implantação de 
boas práticas 

Refletir sobre as práticas preventivas



Normas Internacionais Sobre a Prevenção do 
Uso de Drogas - UNODC

• Sintetizam as evidências científicas 
atualmente disponíveis.

• Orientam como as intervenções e as 
políticas devem ser implementadas

• Resume as características de 
intervenções e políticas que 
produziram resultados positivos.

• O objetivo deste documento é 
organizar os resultados de pesquisa 
em um formato acessível para 
governantes.

Primeira (2015) e Segunda edições (2018)



Como foi 
desenvolvido

Revisão de revisões

Comitê de especialistas

Agrupamento por grupo etário

Foco em resultados de programas: ensaios controlados 
randomizado

Não são incluídos artigos de ensaios não controlados, 
transversais associativos, de avaliação de processo, entre outros.

Problema: Viés de publicação e conflito de interesses dos 
autores/desenvolvedores de programas.



Classificação de acordo com o grau de evidência científica

Limitada*

Adequada**

Boa***

Muito boa****

Excelente*****



PRÉ-NATAL E 
PRIMEIRA 
INFÂNCIA 

SEGUNDA 
INFÂNCIA

PRÉ-
ADOLESCÊNCIA

ADOLESCÊNCIA 
E VIDA ADULTA



PRÉ-NATAL E PRIMEIRA INFÂNCIA

• Os principais objetivos desta etapa são:

O desenvolvimento de um vínculo seguro com os pais/cuidadores,

Competências linguísticas apropriadas à idade,

Funções cognitivas executivas, como o autocontrole e atitudes e 
habilidades pró-sociais.



Intervenções e Políticas sobre a Prevenção do Uso de Drogas 
no PRÉ-NATAL E PRIMEIRA INFÂNCIA 

Intervenção População-alvo Indicação de eficácia

Visitas de atendimento pré-natal e pediátricos Seletivo
**

Adequado

Intervenções direcionadas a mulheres grávidas 

com transtornos por uso abusivo de substâncias
Seletivo

*

Limitado

Educação na Primeira infância Seletivo

****

Muito Bom 



Visitas de Atendimento Pré-natal e Pediátricos**

• Visitas às futuras e novas mães para fornecer-lhes habilidades 
parentais e apoio para enfrentar uma série de questões (saúde, 
habitação, emprego, questões jurídicas, etc.). 

• Grupos específicos classificados de alto risco.

• Características associadas a resultados positivos:
• Aplicação por profissionais de saúde treinados; 
• Visitas regulares até os dois anos de idade do bebê, a cada duas semanas, 

depois a cada mês e menos visitas até o final; 
• Treinamento de habilidades parentais básicas; 
• Apoio para lidar com questões socioeconômicas (saúde, habitação, emprego, 

jurídicas, etc.).



Intervenções Direcionadas à Mulheres Grávidas 
com Transtornos por Uso Abusivo de Substâncias*

• Como o uso de drogas durante a gravidez é perigoso para a mãe e 
para o feto, o tratamento de mulheres grávidas deve ser prioridade e 
deve seguir rigorosas orientações clínicas baseadas em evidências 
científicas.

• Características associadas a resultados positivos:
• Disponibilidade de tratamento integrado para mulheres grávidas que sofrem 

de transtornos causados pelo uso de substâncias, incluindo transtornos 
mentais paralelos; 

• Inclusão de intervenções baseadas no vínculo da criança com os pais.



• Contribui para o desenvolvimento 
social e cognitivo de crianças em 
idade pré-escolar (2 a 5 anos de 
idade)

• Características associadas a 
resultados positivos:
• Aperfeiçoamento das habilidades 

cognitivas, sociais e de linguagem das 
crianças; 

• Sessões diárias; 
• Aplicação por professores treinados; 
• Apoio às famílias sobre outras questões 

socioeconômicas.

Educação 
na

Primeira 
Infância 

****



SEGUNDA INFÂNCIA

• Os principais objetivos desta etapa são:

Desenvolvimento da linguagem, 

Desenvolvimento de habilidades matemáticas,

Controle de impulsos e o autocontrole,

Habilidades para tomada de decisões para resolver problemas, 

Relacionamento cooperativos com os pares.



Intervenções e Políticas sobre a Prevenção do Uso de Drogas 
na SEGUNDA INFÂNCIA

Intervenção População-alvo Indicação de eficácia

Treinamento de habilidades parentais Universal e Seletivo ****

Muito bom

Treinamento de habilidades pessoais e sociais Universal ***

Bom

Programas de melhoria no ambiente de sala de aula Universal ***

Bom 

Políticas para manter crianças na escola Seletivo **

Adequado



• Programas de desenvolvimento de 
habilidades parentais, tais como:
• Educação acolhedora - estimulando o vínculo 
• Disciplina positiva (estabelecimento de 

regras) 
• Monitoramento do tempo livre e das 

amizades
• Informação de acordo com a demanda
• Papel dos pais como modelo dos filhos

• Esses programas também podem ser 
aplicados também aos pais de pré-
adolescentes. 

• Pode ser desenvolvidos em diversos 
meios (escola, igreja, comunidade..)

Treinamento 
de 

Habilidades 
Parentais

****



*Fortalecimento do vínculo familiar, 

*Atividades que forneçam apoio e orientação aos pais 
sobre como assumir uma função mais ativa na vida de 
seus filhos, como aplicar disciplina positiva e de como ser 
um modelo para os filhos. 

*Sessões organizadas de forma a tornar mais fácil e 
atraente a participação dos pais (por exemplo, horário fora 
do período de trabalho, alimentação, creche, transporte, 
pequena recompensa ao concluir as sessões, etc.);  

*Grupo de sessões ( cerca de 10 sessões ou mais); 

*Atividades para os pais, filhos e toda a família;  

*Sessões administradas por indivíduos treinados.

*Subestimar a autoridade dos pais; 

*Fornecer informações sobre drogas aos pais para que eles possam 
falar sobre o assunto com seus filhos; 

*Concentrar-se exclusivamente na criança

*Sessões administradas por pessoal mal treinado

Programa de Habilidades Parentais****

Características ligadas a resultados 
positivos:

Características ligadas a resultados 
negativos:



Atualizações 
da segunda 
edição... 

Aumento na evidência da eficácia.

O efeito é persistente a médio e a longo 
prazo (mais de 12 meses).

Programas mais intensivos parecem ser 
mais efetivos em comparação com 
sessões individuais ou programas online. 

Intervenções feitas especificamente para 
mães e filhas evidenciam eficácia.

Atualizações 
da Segunda 

edição 



• Professores treinados engajam as 
crianças em atividades interativas para 
dar-lhes a oportunidade de aprender e 
praticar uma série de competências 
pessoais e sociais. 

• Conjunto de sessões estruturadas. 

• Proporcionam às crianças oportunidades 
de aprender habilidades para lidar com 
situações difíceis na vida cotidiana. 

• Estimulam o desenvolvimento de 
competências sociais gerais e também 
abordam normas e atitudes sociais. 

• Normalmente não incluem conteúdo 
sobre substâncias específicas. 

Treinamento 
em 

Habilidades 
Pessoais e 
Sociais ***



Treinamento em Habilidades Pessoais e Sociais ***

*Aperfeiçoamento de uma série de 
competências pessoais e sociais; 

*Sessões estruturadas; 

*Sessões de reforço ao longo dos anos;  

*Sessões ministradas por instrutores ou 
facilitadores treinados;  

*Sessões basicamente interativas.

*O uso de métodos não interativos, como palestras, 
como método principal de aplicação; 

*Fornecimento de informações sobre substâncias 
específicas, despertando medo. 

*Foco apenas na construção de autoestima e na 
educação emocional.

Características ligadas a resultados 
positivos:

Características ligadas a resultados 
negativos:



Atualizações da segunda edição... 

• Aumento da evidência de eficácia dos programas de habilidades 
pessoais e sociais em sala de aula para prevenir o tabagismo, uso de 
álcool e outras drogas, particularmente em um seguimento mais 
longo (mais de um ano). 



• Estes programas reforçam as 
habilidades dos professores de 
gerenciamento de sala de aula 
(REGRAS), com o objetivo de ensinar 
comportamentos pró-sociais, bem 
como para prevenir e reduzir
comportamentos agressivos. 

• Características associadas a resultados 
positivos: 
• Sessões aplicadas nos primeiros anos 

escolares; 
• Inclusão de estratégias para lidar com 

comportamentos inadequados;
• Inclusão de estratégias para reconhecer o 

comportamento adequado;
• Feedback sobre expectativas; 
• Participação ativa dos alunos.

Programas de 
Melhoria no 
Ambiente de 
Sala de Aula 

***



Políticas para Manter Crianças na Escola**

• Frequência escolar, vínculo escolar, obtenção de uma linguagem 
adequada à idade e habilidades matemáticas são importantes fatores 
de proteção para as crianças dessa idade. 

• Políticas para reforçar a frequência escolar das crianças e melhorar 
seus resultados escolares têm sido implementadas em países de baixa 
e média renda.

• Características associadas a resultados positivos:
• Apoio ao espirito positivo e comprometimento escolar;

• Apoio a participação dos estudantes.



Atualizações da segunda edição... 

• Um novo estudo reportou evidencias de efetividade para políticas 
para manter crianças na escola na prevenção ao uso de todas as 
drogas, mas outro estudo mostrou evidência apenas para uso de 
drogas ilícitas.



PRÉ-ADOLESCÊNCIA

• Momento de grande "plasticidade" e maleabilidade neuronal. 

• Cenário propício para o envolvimento em comportamentos 
potencialmente prejudiciais, tais como o uso de drogas. 

• Atitudes saudáveis relacionadas ao uso drogas e crenças normativas são 
importantes fatores de proteção contra o uso de drogas. 

• Boas habilidades sociais, saúde mental e emocional continuam a ser um 
fator protetor essencial ao longo da adolescência.

• Obs: 
• As mesmas evidências que se aplicam ao treinamento de habilidades parentais na 

infância também se aplicam para a pré-adolescência. 
• Muitas intervenções para adolescentes podem prevenir o abuso de substâncias na 

pré-adolescência. 



Intervenções e Políticas sobre a Prevenção do Uso de Drogas 
na PRÉ-ADOLESCÊNCIA

Intervenção População-alvo Indicação de eficácia

Treinamento de prevenção baseado 

em habilidades pessoais e sociais e 

em influência social

Universal e Seletivo

***

Bom

Políticas e cultura escolar Universal **

Adequado

Abordagem das vulnerabilidades 

psicológicas individuais

Indicado **

Adequado 

Mentoria Seletivo *

Limitada



• Atividades interativas que trabalham 
habilidades pessoais e sociais, de recusa de 
uso substâncias e para lidar com a pressão 
dos colegas para usar substâncias. 

• Esses programas dão oportunidade de 
discutir, de forma apropriada para a idade, 
as diferentes normas sociais, atitudes e 
expectativas positivas e negativas 
associadas com uso de substâncias, 
incluindo as consequências desse uso. 

• Os programas também pretendem mudar 
as crenças normativas sobre abuso de 
substâncias, abordando a prevalência típica 
e aceitabilidade social do abuso da 
substância entre os colegas. 

• Programas de prevenção baseados na 
melhoria de habilidades e de influência 
social também podem ser relevantes para 
adolescentes.

Treinamento de 
Prevenção Baseado 

em Habilidades 
Pessoais e Sociais e 

em Influência 
Social 

***



*Uso de métodos interativos;  

*Sessões estruturadas (geralmente de 10 a 15) uma vez por 
semana associadas a reforços ao longo dos anos;  

*Aplicação por facilitadores treinados;  

*Atividades para desenvolver com as competências pessoais 
e sociais, incluindo saber lidar com situações cotidianas, 
tomada de decisão, habilidades de resistência, percepção dos 
riscos associados com o abuso de substâncias e enfatize nas 
consequências negativas imediatas;  

*Atividades para desfazer os equívocos sobre a natureza 
normativa e as expectativas ligadas ao abuso de substâncias.

*Uso de métodos não interativos; 

*Fornecer somente as informações, especialmente para 
despertar medo. 

* Sessões de diálogo desestruturadas; 

*Concentrar apenas na construção da autoestima e educação 
emocional; 

*Abordar somente a tomada de decisão moral/ética;

*Incluir o depoimento de ex-usuários de drogas; 

Características ligadas a resultados 
positivos:

Características ligadas a resultados 
negativos:

Treinamento de Prevenção Baseado em Habilidades 
Pessoais e Sociais e em Influência Social ***



Atualizações da segunda edição... 

• Aumento da evidência de eficácia do treinamento de prevenção 
baseado em habilidades pessoais e sociais e em influência social na 
prevenção do uso de drogas. 

• Os efeitos são pequenos mas consistentes entre os estudos, inclusive 
em longo prazo (mais de 12 meses).

• Reforço da evidência de que programas só informativos não são 
efetivos,

• Exclusão de um item das características ligadas a resultados 
negativos: “Utilizar guardas policiais para aplicar o programa”. 



Políticas e Cultura Escolar**

• Normas de não uso de drogas nas instalações da escola por alunos e 
funcionários. 

• Criação de mecanismos transparentes e não punitivos para abordar 
incidentes vinculados ao uso, transformando-os em oportunidades de 
promover a educação e a saúde. 

• Essas intervenções são universais, mas podem também incluir 
componentes seletivos, como o apoio à cessação do uso de drogas e 
encaminhamento para tratamento. 

• Geralmente são implementadas em conjunto com outras 
intervenções de prevenção, tais como treinamento de habilidades 
para alunos e pais. 



*Fornecer apoio aos comportamentos adequados na escola;  

*Incentivar o comprometimento e a participação de todos os envolvidos 
no desenvolvimento das políticas;  

*As políticas especificam claramente em quais substâncias focar, bem 
como os locais  e/ou ocasiões;  

*Aplicar as políticas a todos na escola e a todas as drogas;  

*Reduzir ou eliminar o acesso e a disponibilidade de drogas;  

*Abordar as infrações das políticas com sanções positivas,

*Fornecer ou encaminhando para tratamento, em vez de punir;

*Aplicação consistente e rápida, incluindo reforço positivo do 
cumprimento da política. 

*Testes de drogas aleatórios

Políticas e Cultura Escolar**

Características ligadas a resultados 
positivos:

Características ligadas a resultados 
negativos:



Atualizações da segunda edição... 

• Novos estudos sobre políticas de tabaco mostraram resultados 
controversos. Poucos estudos relatando evidências de efetividade e mais 
da metade com resultados nulos. 

• Houve alguma evidência de que a formalidade da política (ex. escrita) e sua 
aplicação pode ter um impacto positivo sobre o habito de fumar. 

• Nas universidades as intervenções motivacionais e que trabalhem crenças 
normativas mostraram evidência de efetividade na prevenção ao uso 
nocivo de álcool.

• Exclusão de um item das características ligadas a resultados negativos: 
“Reduzir ou eliminar o acesso e a disponibilidade de drogas”



Abordagem das Vulnerabilidades Psicológicas 
Individuais**

• Alguns traços de personalidade, como a busca por sensações, a 
impulsividade, a sensibilidade e a ansiedade, estão associados com um 
maior risco ao uso abusivo de substâncias. 

• Intervenção indicada para quem já está apresentando algum problema.

• Características associadas a resultados positivos: 
• Programas aplicados por profissionais treinados (por exemplo, psicólogo, professor);

• Identificação dos participantes portadores de traços específicos de personalidade, 
baseado em instrumentos validados; 

• Atividades que ensinem os participantes a lidarem positivamente com as emoções; 

• Poucas sessões (2-5). 



Mentoria* 

• Esses programas unem os jovens, principalmente aqueles dentro de 
um contexto marginalizado, a adultos fora contexto familiar
(professores, treinadores e líderes comunitários) que se empenham 
em organizar atividades e passar algum de seu tempo livre com os 
jovens regularmente.

• Estes programas foram vinculados à redução dos índices do uso 
abusivo de drogas e da violência. 

• Características associadas com resultados positivos:
• Proporcionar treinamento adequado e apoio aos mentores; 

• Programa bem estruturado de atividades.



• Um novo estudo evidenciou resultados positivos do efeito da 
mentoria na prevenção ao uso de drogas entre os adolescentes. 

Atualizações da segunda edição... 



ADOLESCÊNCIA E VIDA ADULTA

• À medida que os adolescentes crescem, as intervenções aplicadas em 
contextos diferentes dos da família e da escola, como local de 
trabalho, setor de saúde, locais de entretenimento e comunidade, 
tornam-se mais relevantes. 

• Obs. As mesmas evidências que se aplicam a intervenções e políticas 
nas escolas para pré-adolescência (atividades curriculares, 
abordagem das vulnerabilidades individuais, políticas escolares sobre 
abuso de substâncias), bem como o trabalho de mentoria, se aplicam 
para adolescentes. 



Intervenções e Políticas sobre a Prevenção do Uso de Drogas 
na ADOLESCÊNCIA E VIDA ADULTA

Intervenção População-alvo Indicação de eficácia

Intervenção Breve Indicado ****

Muito Bom

Programas de intervenção no ambiente 

de trabalho

Universal, Seletivo & indicado ***

Bom

Políticas do Tabaco e Álcool Universal *****

Excelente

Iniciativas comunitárias de múltiplos 

componentes

Universal e seletivo ***

Bom

Campanhas de Sensibilização na Mídia Universal e Seletivo *

Limitado

Espaços de entretenimento Universal **

Adequado



Intervenção Breve****

• Composta de sessões individuais de aconselhamento que podem incluir 
sessões de acompanhamento ou informações adicionais para levar para 
casa. 

• As sessões são aplicadas por profissionais treinados da área da saúde para 
indivíduos que possam estar em risco devido ao uso abusivo de drogas. 

• As sessões são estruturadas e duram geralmente de 5 a 15 minutos. 
• As intervenções são geralmente aplicadas no sistema básico de saúde ou 

em prontos socorros, mas também podem ser aplicadas como parte de 
programas escolares,  no trabalho e online. 

• Características associadas a resultados positivos:
• Sessões individuais identificam se há um problema de uso abusivo de substâncias e 

fornecem aconselhamento básico imediato e/ou encaminhamento. 
• Sessões aplicadas por um profissional treinado.



• Aumento da evidência de que as intervenções breves são eficazes na 
redução do consumo de drogas, no entanto com tamanhos de efeito 
pequenos e não persistentes a longo prazo (depois de 6-12 meses).

• Aumento da evidência para intervenções via internet e no sistema de 
saúde. 

• Baixa evidencia para uso de intervenções breves em escola. 

Atualizações da segunda edição... 



Programas de Intervenção no Ambiente de Trabalho ***

• Os programas de prevenção no local de trabalho são geralmente de 
múltiplos componentes, incluindo políticas, aconselhamento e 
encaminhamento para tratamento. 

• Características associadas com resultados:
• Participação de todas as partes interessadas (empregadores, funcionários, gerência);

• Garantia de confidencialidade para os funcionários; 

• Envolvimento de todos na construção do programa, sem caráter punitivo; 

• Inclui intervenção breve (incluindo online), bem como o aconselhamento e 
encaminhamento para os serviços de tratamento e reintegração aos empregados; 

• Incorporado em outros programas relacionados com o bem-estar e saúde; 

• Teste de álcool e de drogas apenas como parte de um programa abrangente.



• Política de saúde pública são cruciais 
para prevenir e reduzir o uso de 
álcool e tabaco pelos jovens sendo 
extremamente relevantes para a 
elaboração de uma estratégia de 
prevenção de drogas universal.

• Características associadas a 
resultados positivos :
• Aumento do preço do tabaco e do 

álcool por meio da taxação; 
• Aumento da idade mínima para 

comprar produtos alcoólicos e 
derivados do tabaco;

• Proibição da venda de tabaco e álcool 
aos menores de idade; 

• Proibição de propaganda de produtos 
derivados do tabaco e restrição de 
propaganda de bebidas alcoólicas aos 
jovens. 

Políticas do 
Tabaco e 

Álcool

***** 



• Não ocorreram atualizações. Apenas a orientação de utilizar como 
padrão ouro de intervenção: 
• WHO Tobacco Free Initiative e 

• Global Strategy to Reduce the Harmful use of Alcohol

Atualizações da segunda edição... 



Iniciativas Comunitárias de Múltiplos Componentes***

• Intervenções com múltiplos componentes que reúnem diferentes 
agentes da comunidade para abordar o uso abusivo de substâncias, 
agindo em contextos diferentes (escolas, famílias, mídia, etc.) por um 
longo período de tempo. 

• Características associadas a resultados positivos:
• Apoiar a aplicação de políticas de tabaco e álcool. 

• Trabalhar em vários contextos dentro das comunidades (famílias e escolas, 
locais de trabalho, locais de entretenimento, etc.). 

• Envolvimento das universidades para fornecer apoio na implementação de 
programas baseados em evidências, incluindo o monitoramento e avaliação. 

• Comunidades recebem treinamento e recursos adequados. 

• As iniciativas são mantidas a médio prazo (por exemplo, por mais de um ano). 



Campanhas de Sensibilização na Mídia*

• As campanhas de sensibilização na mídia são geralmente a primeira 
e/ou única intervenção realizadas pelos governantes para prevenir o 
uso de drogas, uma vez que são visíveis e têm o potencial de atingir 
um grande número de pessoas de forma relativamente fácil. 



*Identificar com precisão o público-alvo da campanha.

*Embasamento teórico sólido.  

*As mensagens são elaboradas com base em pesquisa prévia. 

*Fortemente conectada a outros programas de prevenção.

* Exposição adequada do público-alvo por certo período de 
tempo.  

*Sistematicamente avaliada. 

*Foco nos pais, 

*Foco na mudança de normas culturais, consequências do 
abuso e estratégias de resistência ao uso de drogas. 

*Campanhas de sensibilização na mídia que são mal 
concebidas ou feitas com poucos recursos devem ser 
evitadas, pois podem piorar a situação, tornando o público-
alvo resistente ou indiferente a outras intervenções e 
políticas. 

Características ligadas a resultados 
positivos:

Características ligadas a resultados 
negativos:

Campanhas de Sensibilização na Mídia*



• Novos estudos encontraram resultados contraditórios em relação ao 
uso de companhas de mídia para prevenção do uso de drogas. 

• Apenas um estudo achou evidencias de efetividade quando as 
campanhas foram aplicadas para prevenção do uso do cigarro 
associados a outros componentes de prevenção 

Atualizações da segunda edição... 



Espaços de Entretenimento**

• Espaços de entretenimento incluem bares e boates... locais de alto risco para 
consumo de drogas.

• Intervenções multi-componentes, tais como: treinamento de funcionários e 
gerentes sobre a responsabilidade legal ao servir bebidas alcoólicas, gestão 
de clientes intoxicados e mudanças nas leis e políticas em relação à venda de 
bebidas alcoólicas a menores ou a pessoas embriagadas.

• Características associadas com os resultados positivos:
• Treinamento de funcionários e gerentes no atendimento responsável e em como lidar 

com clientes intoxicados; 
• Aconselhamento e tratamento para os funcionários e gerentes que necessitem; 
• Forte componente de comunicação para aumentar a consciência e a aceitação do 

programa; 
• Participação ativa dos setores que aplicam a lei, de saúde e sociais; 
• Reforço das leis e políticas existentes sobre abuso de substâncias nos locais de 

entretenimento e na comunidade. 



Atualizações da segunda edição... 

• Aumento da evidência que o treinamento dos funcionários e 
intervenções policiais associadas a aplicação da lei podem ter 
efeito na redução nos episódios de intoxicação, no consumo 
de álcool de risco e nos danos relacionados com o uso de 
álcool.

• Estes achados também são válidos para eventos esportivo.



Nível de 
evidência de 
intervenções 
preventivas de 
acordo com a 
UNODC

Graus de 1 a 5

Escola 

• Da meia infância à adolescência:

• Habilidades sociais e pessoais (Habilidades 
de Vida)

Família

• Infância e adolescência

• Habilidades Parentais (Universal e Seletivo)

Comunidade

• Da adolescência em diante:

• Políticas sobre o álcool e o tabaco 
(Universal)



Reflexões 
finais

Quais práticas que realizo 
podem ser aprimoradas?

De que maneira posso iniciar 
prevenção baseada em 
evidência?



https://www.previna.info/

Obrigada !

jyvalente@gmail.com
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