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RESUMO: A prevenção do uso de substâncias psicoativas é abordada teoricamente, com ênfase nos
conceito de risco. Fatores de risco e proteção e comportamentos de risco são debatidos, assim como
aspectos a considerar na proposição de programas e projetos de prevenção.
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ABSTRACT: Prevention of  psychoactive substance use is approached theoretically, with an emphasis
on the concept of risk. Factors of risk and protection and behaviors of risk are debated, as well as
aspects to consider in the proposal of programs and projects of prevention.
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RESUMEN: La prevención del uso de sustancias psicoactivas es abordado teóricamente, con énfasis
en los conceptos de riesgo. Factores de riesgo,  protección y comportamientos de riesgo son discutidos,
así como, los aspectos a considerar en la propuestas de programas y en los proyectos de la prevención.
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O abuso de drogas, na atualidade, é um fenôme-
no complexo e multifatorial, que demanda ser
compreendido e abordado sob diversas perspectivas,
incluindo a social, a econômica, a política, a biológica,
a psicológica, a legal, entre outras. Entretanto, há uma
unanimidade nesse campo: a importância da prevenção.
Prevenir o uso de drogas é o conjunto de ações que
tem por objetivo evitar o uso indevido de substâncias
psicoativas e os problemas causados pelo seu uso antes
que eles apareçam ou que se agravem. A prevenção
tem demonstrado ser uma forma eficaz de fazer frente
ao fenômeno, apontando caminhos que podem ser
trilhados com segurança, ainda que as relações de causa
e efeito não estejam claramente identificadas e
mapeadas.

As intervenções preventivas se agrupam em dois
blocos, tendo como fim comum o enfrentamento da
questão drogas, porém se diferenciam quanto às
estratégias. Um bloco é a redução da oferta, que visa a
diminuição da disponibilidade da substância no
mercado. Este importante conjunto de ações
preventivas não será abordado neste momento. Outro
bloco tem por objetivo a redução da demanda, isto é,
reduzir o consumo. Este é o bloco que abordaremos
neste texto.

É sabido que as medidas de prevenção são mais
eficazes quando são planejadas levando-se em contas
as características das pessoas a que se dirigem. No caso
das substâncias psicoativas, a população-alvo
relativamente ao uso pode ser classificada1 em
abstinentes, usuários experimentais, usuários ocasionais,
usuários habituais e dependentes. Abstinente é aquela
pessoa que nunca fez uso de substância psicoativa para
nenhuma finalidade. Portanto, ao se falar em abstinente
devemos especificar de qual substância. “Usuário
experimental” é aquela pessoa que usou somente uma
vez. “Usuário ocasional” é aquela pessoa que faz uso
muito esporadicamente. “Usuário habitual” é aquela
pessoa que faz uso de droga mais freqüentemente.
Estes usuários podem apresentar síndrome de
abstinência quando deixam de usar. “Dependente” é
aquela pessoa que usa substâncias psicoativas com muita
freqüência, diariamente e muitas vezes ao dia, e
apresenta sintomas de tolerância e da síndrome de
dependência.

Considerando esta classificação pode-se
depreender que as medidas preventivas deverão ser
diferentes para cada tipo de relação das pessoas com
as substâncias psicoativas. Nesse sentido, a partir da
compreensão geral do termo prevenção, que significa

evitar, reduzir a incidência e agravamento ou reduzir
as seqüelas de certas doenças, a prevenção em relação
ao uso de substâncias psicoativas tem sido classificada2

em prevenção universal, prevenção seletiva e prevenção
indicada.

A prevenção universal dirige-se a toda a
população e tem como objetivo atrasar ou prevenir o
abuso. Os participantes não são recrutados em grupos
específicos. A equipe de trabalho não precisa ser
especialista em saúde, apenas necessita de treinamento
adequado. O custo por pessoa é menor do que no
modelo seletivo e indicado.

A prevenção seletiva dirige-se a subgrupos da
população geral, normalmente pessoas de maior risco.
Tem como objetivo atrasar ou prevenir o abuso,
detectando os fatores de risco para combatê-los. Os
participantes são recrutados e entende-se que todos
os que participam são vulneráveis. A equipe de trabalho
precisa ser habilidosa, uma vez que trabalha com
diversos problemas sociais, de juventude, família, e
outros. O custo por pessoa é mais alto que na universal,
pois necessita de mais tempo e esforço dos
participantes.

Por último, a prevenção indicada tem por alvo
indivíduos que apresentam os primeiros sinais de abuso.
Seu objetivo é deter o progresso do abuso e suas
implicações. Os participantes são recrutados, e se
pretende atingir vários comportamentos envolvidos
no abuso. Trabalha-se sobre fatores de risco individuais
e problemas de comportamento. A equipe precisa ser
altamente qualificada. Esse programa costuma ser mais
caro que os demais.

A classificação acima está apoiada no conceito
de risco. Este conceito tem sido desenvolvido sob a
ótica de fatores de risco e de proteção. Fatores de
risco são3 são atributos e/ou características individuais,
condição situacional e/ou contexto ambiental que
incrementa a probabilidade do uso e/ou abuso de
drogas (início) ou uma transição no nível de implicações
com as mesmas (piora). Ligado a este conceito
encontram-se os fatores de proteção, atributos ou
características individuais, condição situacional e/ou
contexto ambiental que inibem, reduzem ou atenuam
a probabilidade do uso e/ou abuso de drogas ou a
transição de um nível de implicações com as mesmas.

Os fatores de risco e proteção têm sido
estudados segundo o contexto de análise, e uma fonte3

os classifica em fatores de risco da comunidade,
familiar, escolar e individual. Os fatores de risco da
comunidade incluem a privação econômica e social, a
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desorganização comunitária, a mobilidade e transição
e a disponibilidade de substâncias psicoativas. Portanto
a proposição de programas ou projetos de prevenção
direcionados a comunidades pressupõe uma busca
inicial de informações que permita conhecermos a
realidade onde as pessoas vivem, quais seus estilos de
vida, a incidência do uso de substâncias psicoativas, a
atitude geral em relação a elas, os aspectos econômicos,
educacionais, políticos, entre outros. Este conhecimento
também deverá incluir a busca por estratégias mais
adequadas de acesso a comunidade, formas de
veiculação das mensagens, o monitoramento e
avaliação continuada das iniciativas.

 Nos fatores de risco familiar estão incluídos a
história familiar de alcoolismo e uso de outras
substâncias, relacionamentos familiares inadequados e
atitudes positivas para o uso (tolerância ao uso). Quando
planejamos ações preventivas centradas nas famílias
precisamos conhecer a composição e dinâmica familiar,
as atitudes em relação ao uso de substâncias psicoativas,
se quisermos que tais ações sejam eficazes. Ainda assim,
há que se considerar que provavelmente seja necessário
construir tanto estratégias de abordagens familiares
como individuais.

Os fatores de risco escolar incluem a conduta
anti-social precoce, fracasso na escola e pouco
compromisso com a escola.  Finalmente, os fatores
de risco individuais incluem a alienação e rebeldia,
amigos que consumem substâncias psicoativas, atitudes
sociais favoráveis ao uso de drogas e o uso precoce.
Nesses casos, ações preventivas assumem características
de abordagem individualizada.

Além destes, podemos ainda enumerar outros
fatores de risco tais como maus tratos físicos, abuso
sexual, problemas emocionais, dor e enfermidades
crônicas, separação dos pais, dentre outros. Também
existem fatores de risco mais relacionados a
determinadas drogas, como por exemplo, a relação
significativa existente entre uso de álcool e depressão.
Pessoas deprimidas, muitas vezes lançam mão do
álcool como forma de melhor suportar os sintomas
da depressão. É raro um deprimido utilizar maconha.

Observamos que esses fatores de risco são
constituídos por um conjunto diverso de características
ou situações que envolvem peculiaridades pessoais tais
como a constituição genética e psicológica as
percepções e interpretações próprias de si e do meio
no qual está inserido, o contexto sócio-cultural em que
a pessoa vive, entre outros. Isto está a indicar que, para
abordar a questão drogas faz-se necessário ir além do

olhar que vê somente a pessoa, descolada de sua
realidade.

O outro lado dessa perspectiva relaciona os
fatores de proteção, considerados aqueles que
aumentam a probabilidade de que uma pessoa não
venha a fazer uso de drogas. Dentre estes se destaca o
bom relacionamento familiar, laços afetivos fortes entre
os membros da família, pais que acompanham,
monitoram e se envolvem com os filhos, regras claras
de disciplina adequadas à idade, atitude claramente
contrária às drogas, modos atrativos de ocupar o
tempo livre, fortes laços com instituições, tais como
escola, organizações religiosas e sucesso nos
empreendimentos como, por exemplo, nos estudos,
esportes.  Aquelas pessoas que estão envolvidas em
algum projeto, e que esperam conseguir seus objetivos,
responsabilizando-se pelos seus resultados, têm
probabilidade menor de se envolverem com drogas.
Ao propor ações preventivas é interessante que sejam
contabilizados os fatores de proteção, que podem ser
o elemento-chave para o sucesso das mesmas,
reforçando a abordagem preventiva.

Uma outra possibilidade de abordar o tema
risco4 é a que considera o comportamento de risco.
Nesta abordagem o foco é o conjunto de comporta-
mentos que aumenta a possibilidade de perdas objetivas
ou subjetivas. O conceito de comportamento de risco
está em desenvolvimento5 e se refere àqueles
comportamentos, iniciados durante a infância ou
adolescência precoce, que favorecem o surgimento de
doenças, morte e problemas sociais. Os
comportamentos de risco incluem o uso de tabaco,
hábitos alimentares pouco saudáveis, atividades físicas
inadequadas, uso de álcool e outras drogas,
comportamentos sexuais (levando a gravidez não
planejada e doenças sexualmente transmissíveis,
incluindo HIV/AIDS), acidentes e violência (causadas
ou sofridas por jovens, incluindo tentativas de suicídio
e violência sexual).

O início dos comportamentos de risco tem sido
verificado na adolescência e pré-adolescência. Isto
porque estes são períodos de rápido desenvolvimento
e nos quais ocorre uma sucessão de eventos, com
mudanças profundas no corpo, na mente, nos
relacionamentos e na visão de mundo da pessoa em
um curto espaço de tempo. Portanto, perdas e danos
nestes períodos podem gerar déficits na idade adulta,
resistentes a tentativas posteriores de melhoria.  Além
disto, pesquisas6 indicam que os comportamentos de
risco na adolescência são geralmente correlacionados
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entre si, isto é, o adolescente que assume um desses
comportamentos, facilmente assume outros, gerando
situações em que é difícil dedicar-se apenas a prevenção
um aspecto ou a um comportamento específico.

Os adolescentes e pré-adolescentes em todo o
mundo tem sido considerados5 um grupo-chave na
prevenção porque os problemas que enfrentam são
tanto de ordem desenvolvimental quanto social
(pobreza, desemprego, discriminação de gênero e raça,
mudanças nas famílias e comunidades). Ao mesmo
tempo, é considerado um das maiores possibilidades
para a prevenção, uma vez que os comportamentos
adquiridos nesta fase permanecerão os mesmos
durante toda a vida adulta. Assim, caso de desejasse
eleger um grupo etário com maior possibilidade de
resultados positivos em termos de prevenção, os
adolescentes e pré-adolescentes seriam esse grupo.

Quaisquer que sejam as abordagens escolhidas,
a prevenção eficaz deverá levar em conta a questão
dos riscos a que populações, grupos ou indivíduos
estão submetidos. Ao lado deste, um outro fator de
extrema importância é o conhecimento de caracterís-
ticas da população-alvo e de estratégias que possam
ser utilizadas com sucesso nos programas ou projetos

a serem realizados. O fenômeno das drogas é um dos
maiores desafios na atualidade mundial, e cabe a cada
um de nós, individual e coletivamente, agir no sentido
de reduzir suas dimensões através da prevenção.
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