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A política pública sobre drogas atesta que a prevenção ao seu uso deve ter o foco na 

valorização da vida e realização de atividades que possibilitem sua melhoria. Segundo a 

Organização Panamericana de Saúde (OPAS), a escola é o local mais adequado para o 

desenvolvimento de ações preventivas visto que possui acesso diário às crianças e adolescentes, 

acompanha-os por alguns anos de sua vida, além de ter contato direto com o padrão familiar dos 

educandos.  

A fim de fortalecer a prevenção nas escolas, a Resolução nº 2, de 30 de janeiro de 2012, que 

define as diretrizes curriculares nacionais para ensino médio, considera que o projeto político 

pedagógico das instituições que ofertam o Ensino Médio deve realizar atividades intersetoriais de 

promoção da saúde física e mental, prevenção ao uso de drogas, entre outros (BRASIL, 2012).  

A prevenção é caracterizada de acordo com o público-alvo e são chamadas de: intervenção 

global ou universal: programas destinados à população geral realizados na comunidade, escolas e 

nas mídias; intervenção específica: ações para populações com fatores de risco ao uso de substância 

como filhos de dependentes químicos; intervenção indicada: voltada para as pessoas que fazem uso 

ou abuso de drogas. (SENAD, 2011).  

Existem circunstâncias ou relações que podem vulnerabilizar as pessoas e torná-las mais 

propensas ao uso ou abuso de drogas, chamadas de fatores de risco, e há também circunstâncias e 

fatores que oportunizam o desenvolvimento saudável e a possibilidade de obter recursos diante das 

adversidades encontradas, são os fatores de proteção. Para a realização da prevenção ao uso de 

drogas é necessário identificar os fatores de risco para minimizá-los e os de proteção a fim de 

fortalecê-los. Alguns exemplos de fatores de risco ou de proteção são: 

 

Fatores de proteção e risco ao uso de drogas 

Relações Fatores de proteção Fatores de risco 

Do próprio 

indivíduo 

Habilidades sociais; 

habilidades para resolver problemas; 

vínculos positivos; 

boa autoestima, etc. 

Insegurança; insatisfação com a vida; 

sintomas depressivos; etc. 

 

Familiares Pais que acompanham as atividades 

dos filhos; 

estabelecimento de regras e de 

condutas claras; 

envolvimento afetivo com os filhos; 

estabelecimento claro de hierarquia 

familiar; etc. 

Pais que fazem uso abusivo de drogas; 

pais que sofrem de doença mental; pais 

excessivamente autoritários ou muito 

exigentes; etc. 

Sociais Oportunidade de trabalho e lazer; 

informações adequadas sobre drogas 

Violência; desvalorização das 

autoridades sociais; descrença nas 



e seus efeitos; clima comunitário 

afetivo; respeito às leis sociais 

instituições; falta de recursos para 

prevenção e atendimento; 

falta de oportunidades de trabalho e lazer 

Escolares Bom desempenho escolar; 

boa inserção no ambiente escolar; 

ligações fortes com a escola; 

oportunidade de participação e 

decisão; 

vínculos afetivos com os professores 

e colegas; 

realização pessoal;  

descoberta de possibilidades (e 

“talentos”) pessoais; 

prazer em aprender; 

descoberta e construção de projeto de 

vida 

Baixo desempenho escolar;  

falta de regras claras; 

baixas expectativas em relação às 

crianças; 

exclusão social; 

falta de vínculos com as pessoas ou com 

a aprendizagem 

Fonte: SENAD (2011, p. 116, adaptado). 
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