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Qual o seu maior 
medo?

DROGAS

• Em 1983, esse medo aparecia em segundo lugar 
no ranking da pesquisa, com 23%.

• 2013 = 45%

• Pesquisa de opinião (Datafolha) não é estudo 
científico. – ressalva:
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Principal fator de risco para mortalidade precoce (entre 15 e 49 anos) em 
todo o mundo

(Lancet , 2018; 392: 1015–35)



A idade de experimentação é crucial

Quanto mais cedo a criança 
começar a beber, maiores as 

chances de ter problemas com 
álcool e com outras drogas no 

futuro

Binge drinking: 

aumenta ocorrências de abuso 
sexual, tentativas de suicídio, 
sexo desprotegido, gravidez 
indesejada, infarto agudo do 

miocárdio, overdose alcoólica e 
acidentes 
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Figure 1: Results of the 
adjusted logistic regression 
for age of onset of alcohol 
use (younger than 12 years 
old) among high school 
students in the 27 Brazilian 
State, (n = 17,371) . 

Hazard Ratio CI 95% Min CI 95% Max

Frequent drinking 1,32 1,19 1,47
Binge drinking/past year 1,14 1,07 1,2
Tobacco/past year 1,14 1,05 1,23
Ilegal drugs/ past year 1,15 1,07 1,25
Private school 1,13 1,07 1,19

Table 2: Results for survival 
analysis (Cox proportional 
hazard model) for drug use 
patterns according with age 
of onset on alcohol use 
(n=11,979).



• Estudo entre 2691 estudantes de ensino médio de escolas particulares de São 
Paulo evidenciou  que 34% deles praticou binge no último mês.

Viver com a mãe
Conversas com os pais
Religiosidade 
Mensalidade mais barata (proxy 
de classe social) 

Saídas noturnas para baladas 
Meninos 
Mais velhos
Alguém binge em casa

Saídas noturnas
Família





O consumo de 
tabaco vem 
caindo entre 
adolescentes 
Porém (...)

uso no ano



• Dos 61.037 participantes nas capitais 
brasileiras:

• 6,1% é fumante regular

• 7,1% experimentou outros produtos de tabaco, sendo 
a metade desses fumantes regulares. 

• As chances de experimentação e fumo regular 
são maiores quando:

• idades maiores

• a frequência de exposição semanal a outros 
fumantes

• escolares que trabalham

• residentes em lares monoparentais ou sem 
os pais

• classes sociais mais baixas

• escolas públicas

• entre os que percebem que os pais não se 
importariam se fumassem. 



Alerta

• Jovens que utilizam cigarros 
eletrônicos têm 3,5 x mais risco de 
iniciar uso de maconha. 
Especialmente adolescentes de 12 -
18 anos.

• O consumo aumentou de 1,5% em 
2011 para 21% em 2018 nos EUA.

• Influência ambiental e de legislação.

• Colocou em risco os avanços 
mundiais na redução do tabagismo.

• Uso de cigarro eletrônico torna o uso 
de outras drogas mais prazeroso ao 
adolescente.





A mídia tem causado “confusão” e redução da percepção de risco



Nos EUA, aumento do 
uso e queda da 

percepção de risco

No final do Ensino Médio, cerca de 
45% dos adolescentes 
experimentaram maconha pelo 
menos uma vez na vida.  Uso 
diário atinge 7%.

Fonte: NIDA - https://www.drugabuse.gov/

https://www.drugabuse.gov/


• Aumenta em 246% as tentativas de suicídio. 

• Aumenta em 37% a chance de 
desenvolvimento de depressão. 

• Danos a estrutura e função cerebral.

• Fumar maconha regularmente na 
adolescência: dobra risco de déficit 
cognitivo, psicose e abandono escolar.

E ainda: maconha e adolescência



O que aumenta 
biologicamente a 
vulnerabilidade na 
adolescência?

• Amígdala, hipocampo e córtex pré-frontal, 
ganham volume nesta fase da vida.

• Sistema de reforço é super-ativo nesta fase = mais 
liberação de DA

• O estímulo da zona de recompensa é mais intenso 
na adolescência

• Ao contrário, sistema serotoninérgico possui 
resposta mais fraca = prejuízo na inibição de 
comportamento impulsivo



Parece algo sem saída? 
Mas não é!



A maior parte dos adolescentes não usa drogas!



Diz o ditado 
que é melhor 
prevenir do 

que remediar.

O que realmente 
previne o uso de 

drogas na 
adolescência? Qual a 
minha parte nisso?



Nível de 
evidência de 
intervenções 
preventivas de 
acordo com a 
UNODC

Família

• Infância e adolescência

• Habilidades Parentais (Universal e Seletivo) 
– Grau 4

Escola

• Da meia infância à adolescência:

• Habilidades sociais e pessoais (Habilidades 
de Vida) – Grau 3

Comunidade

• Da adolescência em diante:

• Políticas sobre o álcool e o tabaco 
(Universal) - Grau 5

Graus de 1 a 5



Como os pais protegem ou colocam em risco para o uso de 
drogas?



A lógica dos fatores de risco e 
proteção

Fatores de proteção no âmbito 
familiar

• Envolvimento familiar positivo

• Pais presentes e participativos

• Monitoramento das atividades 
dos filhos

• Atitude frente a drogas

• Regras claras de conduta 
reforçadas pela atitude da 
família

Fatores de risco no âmbito 
familiar

• Falta de envolvimento 
afetivo

• Ambiente familiar caótico

• Educação familiar inefetiva

• Consumo de álcool e outras 
drogas pelos pais

NIDA, 2003



“Pais que exigem o cumprimento de regras e que monitoram constantemente as atividades dos filhos – buscando 
saber onde estão, com quem e o que fazem – correm menor risco de enfrentar problemas relacionados ao abuso de 
álcool e de outras drogas quando as crianças entram na adolescência.
A probabilidade torna-se ainda menor quando, além de monitorar e cobrar, os pais também abrem espaço para o 
diálogo, explicam o motivo das regras e se mostram presentes no dia a dia dos filhos.”

Estilos Parentais avaliados a partir de Responsividade e Monitoramento



E aquele discurso de que é melhor ensinar a beber e dar o álcool em 
casa?

A maior parte da evidência científica identifica esta situação como fator de risco para problemas 
decorrentes do uso de álcool. 

Mais binge, mais danos decorrentes do uso e de 
transtornos decorrentes do uso de álcool.

Iniciação mais precoce e mais 
episódios de embriaguez. 



Os programas familiares eficazes na 
prevenção ao uso de drogas trabalham:

Vínculo familiar
Monitoramento 
de atividades e 

amizades 

Envolvimento na 
aprendizagem e 

educação

Informações Disciplina
Papel dos pais 
como modelos 
para os filhos

UNODC, 2018



UM DOS PROBLEMAS MAIS FREQUENTES É 
BUSCAR VALIDAÇÃO DO ADOLESCENTES PARA 

AS HABILIDADES PARENTAIS

SER UM BOM PAI EM GERAL NÃO É 
RECOMPENSADOR EM CURTO PRAZO



E então, veio 
o novo 
coronavírus
e com ele 
(...) 





Na prática, o consumo 
passou do público para o 
privado. E o que isso 
pode acarretar?

Aumento do consumo doméstico (em 
quantidade e frequência)

Aumento da violência doméstica e abuso 
infantil*

Maior exposição ao álcool por crianças 
(crenças normativas alteradas e acesso)

Impacto na saúde mental (looping), 
incluindo suicídio

Redução da imunidade

Finlay. BMJ 2020;369:m1987 doi: 10.1136/bmj.m1987
Clay JM, Parker MO. The Lancet Public Health, 2020, 5(5):e259.
Monteiro et al, in press (JSAD, 2020)

*https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/marco/coronavirus-sobe-o-numero-de-ligacoes-para-

canal-de-denuncia-de-violencia-domestica-na-quarentena

https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/marco/coronavirus-sobe-o-numero-de-ligacoes-para-canal-de-denuncia-de-violencia-domestica-na-quarentena


• Evite o consumo (ou diminua a quantidade e 
frequência)

• Evite estocar em casa
• Não tome para lidar com emoções/medos
• Não misture álcool com medicamentos
• Evite álcool se você fuma ou parou de fumar
• Procure ajuda

Mensagem para pais: 

• Evite o acesso ao álcool por crianças

• Monitore acesso ao álcool

• Controle tempo de tela em que vê
propagandas de álcool

• Converse com as crianças sobre álcool e 
COVID-19



Ao que devo ficar atento?

1

Desempenho 
escolar: se 
obtiver notas 
baixas, faltar à 
escola ou 
desenvolver 
mau 
comportamento

2

Interesse em 
atividades: se 
perder interesse 
em seus hobbies 
habituais, 
esportes ou 
atividades 
favoritas

3

Rotinas diárias: 
se comer demais 
ou parar de 
comer; se 
dormir demais 
ou parar de 
dormir

4

A seleção de 
amigos: se 
mudar de 
amizades ou se 
encontrar 
meninos que são 
conhecidos por 
usar drogas

5

Conduta: mau 
humor, 
nervosismo, 
agressividade ou 
rebeldia 
persistente

* Cuidado com o que pode ser característica da adolescência NORMAL



Dicas para o dia 
a dia

• Levar e pegar em festas

• Pedir que durmam em casa 
após festas

• Se posicionar claramente contra 
o consumo por menores de 
idade

• Dificultar acesso doméstico ao 
álcool

• Não achar que deve ensinar o 
menor a beber

• Conversar para identificar os 
fatores psicossociais de risco

• Jante com seu filho

• Conheça os amigos e os pais dos 
amigos.



Processo de prevenção 
é contínuo,  

colaborativo e 
majoritariamente 

familiar.
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