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RESUMO 

 
A adolescência é inegavelmente, uma época ímpar, onde se vivem 

experiências novas, de modo acentuado e de muita curiosidade, além  de 

serem “cheios de energia”. Para a maioria dos jovens terem novas experiências 

não quer dizer, necessariamente, que terá problemas permanentes, mas a 

partir dessas experiências é que a adolescência é um período de risco para o 

envolvimento com as drogas. 

Esse estudo visa realizar um levantamento bibliográfico sobre como os 

programas de políticas públicas tem atuado na prevenção do uso de drogas 

pelos adolescentes. 

SUMMARY 

Adolescence is undeniably an odd time, where new experiences are lived, in a 

way that is very intense and very curious, as well as being "full of energy." For 

most young people to have new experiences does not necessarily mean that 

they will have permanent problems, but from these experiences is that 

adolescence is a time of risk for involvement with drugs. 

This study aims to carry out a bibliographic survey about how public policy 

programs have been active in the prevention of drug use by adolescents. 



INTRODUÇÃO 
 

Neste presente artigo buscou-se analisar como os programas de saúde 

pública podem influenciar na prevenção do uso de drogas pelos adolescentes. 

A adolescência é uma fase do ciclo de vida, que de acordo com a 

Organização Mundial de Saúde (OMS, 1985), compreende a faixa etária entre 

10 e 20 anos e se caracteriza por um intenso crescimento e desenvolvimento e 

por alterações anatômicas, fisiológicas, psicológicas e sociais. 

Essas intensas alterações predispõem o aparecimento de constantes 

questionamentos e curiosidades, dúvidas, essas, muitas vezes, sem respostas. 

Dentro desse contexto, é importante que o adolescente seja incentivado a 

realizar atividades dentro de sua faixa etária, além de ter um ambiente com 

segurança social e emocional, para que assim o jovem possa suprir suas 

necessidades e não vir a seguir por caminhos tortuosos. 

O uso de drogas, por parte dos adolescentes é crescente no mundo e 

muitos são os fatores que levam a essa realidade. A influência de amigos, a 

curiosidade e a busca pelo prazer são alguns dos fatores que tem levado ao 

aumento do uso de álcool e outras drogas por parte dos jovens. Sabe-se 

também, que a situação socioeconômica, a desestrutura familiar, as 

deficiências nos programas de políticas públicas, como educação, saúde, 

assistência social e segurança, além da falta de perspectiva de futuro, também 

são decisivos no agravamento desse problema. 

A atenção ao adolescente é de suma importância. Os programas de 

políticas públicas podem influenciar na forma como os adolescentes reage à 

ampla oferta de drogas na sociedade atual. A eficiência desses programas 

desde o nascimento da criança serve como fator de proteção para toda a vida e 

de forma muito particular, para o adolescente. 



REVISÃO DE LITERATURA 
 

A adolescência á a fase das transformações. Época de muitas 

descobertas, ruptura e muitos aprendizados onde costumam aparecer os 

medos, as incertezas, as mudanças no organismo e no psicológico. Muitas 

vezes satisfeitos, outros insatisfeitos. 

De acordo com PINSKY E BESSA (2012) essa é assim uma fase em 

que eles necessitam de conforto, amparo e proteção – da mesma forma que o 

casulo precisa de crisálida. Desse modo os adolescentes buscam nos amigos, 

na turma, na “galera” – ou seja, naqueles com que se identificam e com os 

quais compartilham as mesmas dores, dúvidas e alegrias – a dose necessária 

de aconchego, solidariedade e compreensão. 

Continuando o pensamento de PINSKY E BESSA (2012) os 

questionamentos da fase da adolescência são normais, há uma expressividade 

de seu jeito de ser, o modo de se vestir, as gírias, a escolha por esportes, etc. 

Mas também existem as ações que levam para o lado obscuro da vida e pode 

afetar seu bem estar. “As drogas, particularmente, incluindo aí tanto as ilícitas, 

quanto as lícitas, tem a perversa capacidade de desviar o curso da vida dos 

jovens, às vezes, de modo irreversível.” 

O uso de drogas é disseminado mundialmente e o consumo está cada 

vez maior na população jovem. 

As drogas podem ser consideradas lícitas, as que são popularmente 

caracterizadas pelo uso abusivo de álcool e tabaco. Já as drogas ilícitas são 

classificadas de acordo com sua forma de agir no cérebro, podendo ser 

depressoras ou estimulantes das atividades cerebral. (LEMOS E TELESKI). 

Baseado nos estudos realizados por LEMOS E TELESKI a dependência a 

essas drogas se dá pela capacidade que as mesmas têm de produzir prazer, 

satisfação e até gratificação. Quando a sensação agradável vai diminuindo 

existe a necessidade de voltar a desfrutar daquele bem estar inicial, gerando o 

ciclo vicioso. 

DROGAS DEPRESSORAS DO SISTEMA NERVOSO 



Dentre essas substâncias estão o álcool, barbitúricos, 

benzodiazepínicos, analgésicos opoides e solventes inalantes. Muitas dessas 

drogas são usadas para efeito terapêutico, como indutores do sono, 

relaxamento muscular, antidepressivo, tratamento de epilepsias, efeito 

analgésico, dentre outros. O álcool é a droga mais presente na vida dos jovens. 

Ele tem a capacidade de tornar o adolescente mais desinibido, conversador e 

interativo, mas sua intoxicação leva a quadros de diminuição da atenção e dos 

reflexos motores, tontura, sonolência, náuseas, vômitos, coma, trazendo ainda 

outras consequências como a exposição a acidentes, aumento da violência, 

contrair doenças, gravidez indesejada, dentre outros. Também é relevante o 

uso de solventes como acetonas, cola de sapateiro, principalmente na 

população marginalizada, causando também estados que vão da euforia à 

depressão. (LEMOS E TELESKI) 

DROGAS ESTIMULANTES DO SISTEMA NERVOSO 
 

O tabaco, as anfetaminas e à cocaína fazem parte desse grupo. As 

anfetaminas são utilizadas na terapêutica como potentes inibidores do apetite. 

Sabe-se que no cigarro existem centenas de substâncias tóxicas, sendo que a 

nicotina, o alcatrão e o monóxido de carbono estão entre as mais prejudiciais. 

Promovem o aumento do estado de atenção e alerta mas provocam mais 

efeitos nocivos como taquicardia,, aumento da pressão arterial, bronquite, 

infarto agudo, além de vários tipos de cânceres, podendo provocar ainda 

alterações nos fetos, ultrapassando a barreira transplacentária. (LEMOS E 

TELESKI) 

A cocaína, também denominada de “ouro branco” para os 

narcotraficantes tem um alto poder de dependência. Pode ser encontrada em 

forma de pó, pasta e ainda pedra, o crack. Produz, principalmente, sensação 

de euforia, um quadro de hiperatividade, insônia e inibição do apetite. O 

usuário pode apresentar um comportamento violento. A overdose provoca 

convulsões, parada cardiorrespiratória e morte. (LEMOS E TELESKI) 

A anfetamina mais conhecida é o “rebite”, muito usada pelos 

caminhoneiros para ficarem em estado de “alerta”. É chamada pelos 



estudantes de “bombinha” e sua abstinência é caracterizada pela apatia, fadiga 

e sono prolongado. (LEMOS E TELESKI) 

DROGAS ALUCINÓGENAS 
 

A CANNABIS SATIVA, mais conhecida como maconha é a mais 

conhecida das drogas alucinógenas. Seu uso causa uma sensação de calma e 

bem estar, pode causar efeitos como tremores, sudorese, delírio, alucinações, 

prejuízo da memória e da atenção, levando a dificuldade de aprendizado e 

repetência escolar. O LSD possui um efeito alucinógeno mais potente mesmo 

em pequenas doses. Seus efeitos vão desde ilusões e alucinações agradáveis, 

até as desagradáveis, podendo levar a surtos psicóticos, medo de enlouquecer 

e morrer. (LEMOS E TELESKI) 

O ECSTASY, como o próprio nome indica, tem o objetivo de levar o 

jovem ao “êxtase”. É uma droga mais cara, utilizadas pelos jovens  

pertencentes às classes média e alta em festas, “raves” e provoca a sensação 

de gostar mais de si mesmo e de sentir “extasiado”. Provoca diminuição de 

apetite, boca seca, taquicardia, dilatação da pupila, dores musculares, dentre 

outros. (LEMOS E TELESKI) 

Devemos lembrar que cada vez mais os adolescentes tem contato com 

essas drogas, seja nas escolas, festas, bailes, clubes ou mesmo dentro de 

casa. A necessidade do conhecimento, a busca pela autoafirmação, o estímulo 

dos amigos, o desejo de se sentir incluso, socializado, além dos conflitos 

familiares e escolares tem levado esses jovens à dependência das drogas e 

essa quando instalada tem se tornado um problema de saúde pública. 

A necessidade de promover a saúde do adolescente e de prevenir o uso 

de drogas tem sido intensificada dentro dos programas de políticas públicas 

buscando, assim um estilo de vida e comportamento saudável. 

De acordo com GONÇALVES E TAVARES (2007) “é fundamental ajudar 

os adolescentes na compreensão e vivência dessa fase de transição para a 

vida adulta, valorizando-o como sujeito de sua história destacando a família e a 

escola como espaços primordiais para formar a opinião desses sujeitos no 

sentido da promoção da saúde”. 



A prevenção tem sido mostrada como uma das formas mais eficazes de 

lidar com o abuso de drogas pelos adolescentes e essas ações devem 

enfatizar a orientação e a mobilidade desses jovens com atividades de redução 

dos danos, reabilitação e socialização. (CAVALCANTE, ALVES E BARROSO, 

2008) 

As políticas públicas têm sido desenvolvidas com o intuito de garantir 

aos adolescentes as ações de proteção da saúde e prevenção de doenças, 

assim como se tem criado leis que garantam seus direitos e determinem seus 

deveres. (BRASIL, 2005) 

Um importante desafio na implementação das políticas públicas 

elaboradas é a captação do público-alvo, trazer o adolescente para a 

participação, a fim de aperfeiçoar o contato deste com a equipe 

multiprofissional e assim disponibilizar os serviços de apoio, bem como facilitar 

o acesso a informação. (CAVALCANTE, ALVES E BARROSO, 2008) 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foi criado em 1990, pela 

Lei 8069, a qual se baseia na proteção integral às crianças e adolescentes, 

garantindo-lhes o direito a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de 

políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento 

sadio, harmonioso e em condições dignas de existência. Em casos de 

alcoólatras e toxicômanos as medidas de proteção são diversas, entre elas a 

orientação, apoio e acompanhamento temporário, a inclusão em programas 

temporários ou oficiais de auxílio à família, crianças e adolescentes, o 

requerimento de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico e até a 

colocação em família substituta (BRASIL, 1990). 

O Conselho Tutelar é um órgão público, permanente, autônomo, não 

jurisdicional, eleito pela comunidade local para zelar pelo cumprimento dos 

direitos da criança e do adolescente. Esse órgão deve garantir o completo 

estado de bem estar físico, mental e social, devendo-se acionar o serviço de 

saúde quando tais condições não forem ofertadas. (BRASIL, 1990). Dentre 

suas atribuições está o atendimento e aconselhamento de pais ou 

responsáveis pelas crianças e adolescentes, requerimento de serviços públicos 

na saúde, educação, previdência, trabalho, segurança e serviço social e 



encaminhamento ao Ministério Público de notificações que constituem infração 

administrativa ou penal contra os direitos garantidos aos adolescentes e 

crianças. (BRASIL, 1990) 

Outro programa considerado de extrema importância no panorama das 

políticas sociais é o Bolsa Família. É conhecido seu impacto na redução da 

pobreza e desigualdades de renda, tem aumentado à frequência escolar e 

como consequência a redução do trabalho infantil, fator que contribui para o 

distanciamento das drogas. (BRASIL, 1990) 

Em 1989, foi criado o Programa de Saúde do Adolescente (PROSAD), 

que tinha por objetivo oferecer atendimento de promoção, de identificação de 

riscos, com tratamento e reabilitação (BRASIL, 1989). As ações do PROSAD 

eram embasadas nos princípios do SUS: equidade, resolubilidade, 

acessibilidade e integralidade. Em 2010, o Ministério da Saúde publicou 

“Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e 

Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde” (BRASIL, 2010). 

Tanto a proposta preliminar do PROSAD como o das Diretrizes institui 

como eixos estratégicos para a saúde integral da população adolescente e 

jovem o acompanhamento do desenvolvimento e crescimento saudáveis onde 

se declaram as preocupações em assegurar as condições ambientais e 

individuais que favoreçam seu pleno desenvolvimento e o foco na saúde sexual 

e reprodutiva, ao atuar da prevenção e atuação precoce junto aos adolescentes 

em situação de vulnerabilidade e risco, favorecendo a promoção da saúde e a 

prevenção de doenças e agravos na idade adulta, saúde bucal, mental e 

escolar, a abordagem da violência e dos maus tratos, a família, o trabalho, o 

esporte, o lazer e ainda a redução da mortalidade por causas externas como os 

acidentes, as violências e o uso abusivo de álcool e outras drogas (BRASIL, 

2010). Para a efetividade do programa o Ministério da Saúde teve que 

aperfeiçoar os sistemas de referência; capacitar profissionais para trabalhar de 

acordo com as diretrizes do Programa; promoção e participação dos 

adolescentes em atividades educativas que lhe permitam se conhecer melhor 

tanto individualmente quanto como parte de seu contexto sociocultural 

(BRASIL, 1996). 



É importante ressaltar o Programa Saúde na Escola PSE, que teve seu 

início em 2007 como estratégia intersetorial dos Ministérios da Saúde e 

Educação, que tem como perspectiva ampliar ações de saúde aos alunos da 

Rede Pública de Ensino. O PSE representa um marco na integração saúde- 

educação e destaca a escola como o melhor espaço para a articulação das 

políticas relativas aos adolescentes e jovens e tem como objetivo reforçar a 

prevenção à saúde dos brasileiros e construir uma cultura de paz nas escolas 

(Brasil, 2009). 

As atividades do PSE estão divididas em 3 componentes que são: 
 

1. Avaliação das condições de saúde está previstas ações no âmbito da: 

saúde nutricional, saúde ocular, saúde bucal, saúde auditiva, saúde clínica 

(situação vacinal e doenças), saúde psicossocial. 

2. Promoção da saúde e Prevenção de doenças e agravos está previstas 

ações no âmbito da: alimentação saudável, prática corporal, saúde sexual e 

reprodutiva (SPE), prevenção ao uso de drogas (SPE), cultura de paz, saúde 

mental, saúde ambiental e desenvolvimento sustentável. 

3. Capacitação permanente dos profissionais de saúde e educação estão 

previstas qualificações para abordagem de temáticas dos componentes 1 e 2. 

A educação é vivenciada pelo jovem e sua família por meio da escola. 

Algumas medidas poderiam ser adotadas na escola como estratégia de 

prevenção, como: educação com treinos de habilidades para melhorar o 

estresse, detecção precoce do uso de drogas, fornecimento de informação 

científica, programas de professores que seriam instruídos e treinados para 

detectar problemas dessa ordem e maior carga horária para disciplinas que 

abordem o uso das drogas. (FOLHA ON LINE) 

De acordo com (BRASIL, 2004) a Política para Atenção Integral à 

Usuários de Álcool e Outras Drogas é a rede de profissionais, de familiares, de 

organizações governamentais e não governamentais em interação constante, 

cada um com seu núcleo específico de ação, apoiando-se mutuamente, que 

cria acessos variados, acolhe, encaminha, previne, trata, reconstrói existências 

de combate ao que, no uso das drogas, destrói a vida. 



As atividades preventivas referentes às drogas, quando de natureza 

factual com credibilidade junto à comunidade alvo, favorecem vínculos 

positivos, oportunizam espaços para reflexão, trocas de experiências e 

estimulam o exercício da cidadania e solidariedade, contrapondo-se, dessa 

maneira, com a postura centrada na repressão. (RAMOS, PLASS E 

CARDOSO, 1999). 

Verifica-se a necessidade das Políticas Públicas na atenção ao 

adolescente e de reformulações dessas políticas tendo em vista o crescente 

aumento das problemáticas vivenciadas pelos jovens, inclusive o uso abusivo 

de álcool e outras drogas. 

Aponta-se como saída o reconhecimento dos limites e das 

potencialidades de cada campo do saber. Atenção interdisciplinar 

(multiplicação das possibilidades de escuta) que envolvam os mais diversos 

campos do saber como saúde; saúde; pedagogia; sociologia; educação; direito; 

assistência social, dentre outros. (CASTRO E ROSA, 2010) 

Fatores econômicos adversos, aliados a uma política insuficiente de 

Assistência Social, principalmente de apoio às famílias cujas mães de 

adolescentes trabalham em período integral fora do lar, e da falta de uma 

política de inserção social e emprego para os jovens usuários de drogas 

também influenciam na inserção ou na continuidade da ocorrência. (CASTRO 

E ROSA, 2010) 

A prisão de jovens usuários que transportam a droga para sobreviver o 

vício, muitas vezes, ocasiona o estigma da “passagem” pela polícia, levando o 

jovem ao cotidiano da violência carcerária. Políticas de Segurança Pública 

inclusive de redução da oferta da droga voltada ao verdadeiro tráfico também 

são necessárias. (CASTRO E ROSA, 2010) 

A educação sobre as drogas deve ser um processo estruturado, que 

pode ser definida por instâncias oficiais na tentativa de ajudar indivíduos a 

aprender a desenvolver habilidades e atitudes frente ao uso das drogas. 

(CAMPOS, BARROS E CASTRO, 2004) 



As políticas públicas são suficientemente amplas, mas vaga, em termos 

de visualização de resultados, de tal forma que a adoção de uma delas não 

necessita excluir ou copiar outros, mas sim integrá-las. (BUSS, 2003) 



PLANILHA DE INTERVENÇÃO 
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CONCLUSÃO 
 

O estudo realizado mostrou que os programas de políticas 

públicas voltados para a prevenção do uso de drogas pelos adolescentes 

tem tido uma evolução crescente apesar de não apresentar resultados 

amplos no combate a esse problema. Observa-se que a questão da 

drogadição passa por uma crise assustadora, onde é realmente necessário 

a intervenção da sociedade, seja governamental ou não governamental na 

implementação de programas construtivos que possam atuar efetivamente, 

com resultados concretos e visíveis, na interrupção dessa mal que causa a 

destruição da juventude. 

Verificou-se ainda que as atividades voltadas para a prevenção do 

uso de drogas pelos adolescentes devem ser realizadas por uma equipe 

multiprofissional, interdisciplinar e abrangendo os diversos setores da 

sociedade, de modo que, essas ações consiga sensibilizar os jovens para 

as causas e consequências desse problema, num entendimento integral, 

oferecendo o maior número de informações possíveis, principalmente a 

valorização da vida por parte desses adolescentes. 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BUSS, PM. Uma Introdução ao Conceito de Promoção da Saúde – in: 

CZERESNIA, D. , FREITAS, CM e organizadores. Promoção da Saúde: 

conceitos, reflexões, tendências. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003. 

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. A Política do Ministério da Saúde para 

Atenção Integral aos Usuários de Álcool e Outras Drogas. Brasília, DF, 2003. 

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção a Saúde. A Política 

do Ministério de Saúde para Atenção a Usuários de Álcool e Outras Drogas, 2 

edição. Brasília, DF, 2004. 

BRASIL, MINISTÉRIO DA SÁUDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Saúde 

Integral de Adolescentes e Jovens: orientações para a organização de serviços 

de saúde. Brasília, DF, 2005. 

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa de Saúde do Adolescente. Bases 

Programáticas. 2 edição. Secretaria Executiva. Coordenação de Saúde da 

Criança e do Adolescente, Brasília, DF, 1996. 

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção a Saúde. 

Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Área Técnica de Saúde 

do Adolescente e do Jovem. Departamento Nacional de Atenção Integral a 

Saúde do Adolescente e Jovem na Promoção, Proteção e Recuperação da 

Saúde. Brasília, DF, 2010. 

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa Saúde e Prevenção na Escola. 

Brasília, DF, 2009. 

BRASIL, PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei n 8069 de 15 de julho de 1990. 

Depõe sobre o estatuto da criança e do adolescente e dá outras providências. 

Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1990. 

CAMPOS GW, BARROS RB E CASTRO AM. Avaliação da Política Nacional de 

Promoção da Saúde. Disponível em http://www.scielo.br/scielo. php, 2004. 

CASTRO MS E ROSA LCS. Prevenção do Uso de Drogas: Adolescência, 

família e escola, UFPI, 2010. 



CAVALCANTE MBPT, ALVES MDS E BARROSO MGT. Adolescência, álcool e 

drogas: uma revisão na perspectiva da promoção da saúde. Escola Anna Nery 

de Enfermagem, 2008. 

FOLHA ON LINE. Veja como enfrentar o bullying entre estudantes. Disponível 

em: www.folha.com.br 
 

GONÇALVES SSPM, TAVARES CMM. Atuação do Enfermeiro na Atenção ao 

Usuário de Álcool e Outras Drogas nos Serviços Extra-hospitalares. Escola 

Anna Nery de Enfermagem, 2007. 

LEMOS T, ZALESKI M. As principais Drogas: como elas agem e quais seus 

efeitos. 2004. 

PINSKY I BESSA MA (ORGS). Adolescência e Drogas. 3 edição. São Paulo: 

contexto, 2012. 

RAMOS SP, PLASS AM E CARDOSO NA. Uso de Drogas na Adolescência: 

prevenção e tratamento. Porto Alegre: Mercado Alerta, 1999. 


