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Resumo: O consumo de drogas é considerado uma problemática social e de saúde, devido 

à gravidade dos problemas associados ao uso abusivo, principalmente na fase da 

adolescência, resultando em danos e prejuízos físicos e mentais. Por isso, os danos 

causados pelo consumo dessas substâncias necessitam de intervenção imediata e efetiva 

para uma qualidade de vida melhor. Deste modo, a prevenção ao uso de drogas e a 

promoção da saúde são métodos que visam esse debate para além do setor saúde. Trata-se 

de um diagnóstico exploratório sobre as ações de promoção à saúde do adolescente com 

vistas à prevenção do uso abusivo de drogas em Samambaia-DF, tomando-se como campo 

de estudo a Escola 304, em que foi realizada uma entrevista semiestruturada com o 

coordenador da escola. Assim, destaca-se o âmbito escolar por ser o espaço propicio ao 

desenvolvimento de ações pertinentes a essa temática, visando a participação dos alunos, 

professores e comunidade para uma possível transformação de consciência coletiva e a 

responsabilidade dos indivíduos de atuarem pela sua própria saúde. Conclui-se que há 

necessidade de atuação maior da Escola na elaboração de projetos que visam a qualidade 

de vida dos alunos relacionado ao uso de drogas, desenvolvendo ações de promoção e 

prevenção, como também delimitar quais estratégias devem ser utilizadas dentro do 

espaço escolar, com debates, oficinas para além da sala de aula de forma que seja continua 

para que se atinja a conscientização e mudança de comportamentos sobre os danos 

causados pelo consumo de drogas, seja dentro e fora do âmbito escolar. 
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Apresentação 

 

  O percurso no curso de Saúde Coletiva deixou grandes aprendizados e significativas 

em não apenas observar o meio, mas, senti-lo de alguma forma, considerando as diversidades 

e necessidades da sociedade. As temáticas apresentadas sempre tiveram o intuito de melhorar 

a qualidade de vida, e devido a isso, a promoção da saúde sempre estava presente nas 

entrelinhas como referência para a compreensão das questões que cercam a saúde coletiva. 

Em 2018 tive a oportunidade de estagiar na Secretaria Nacional de Políticas sobre 

Drogas (SENAD), onde pude acompanhar pesquisas de âmbito nacional referente a álcool e 

outras drogas. Em virtude disso, a escolha do tema e do público-alvo é por efeito do uso de 

drogas ser um problema que a população enfrenta há décadas e na maioria das vezes o 

começo ocorre na adolescência.  

O interesse pela temática é justamente a curiosidade em saber sobre as ações de 

promoção da saúde relacionadas ao uso de drogas na adolescência e, como essa fase encontra-

se em período escolar, acredito que é um lugar privilegiado para o desenvolvimento de 

programas educativos e que possa surgir efeito de modo coletivo, principalmente na cidade de 

Samambaia-DF por ser uma região vulnerável e estar entre as cidades que mais crescem no 

Distrito Federal. 
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1. Introdução 

   

O olhar da saúde coletiva procura entender e atender a saúde por meio do 

conhecimento, prática, e esclarecer seus determinantes sociais que irão contribuir na 

promoção, prevenção e no cuidado com a saúde, não somente dos indivíduos, como também a 

influência do meio social como um todo. Na busca de soluções pertinentes à saúde pública do 

país, este estudo trata da importância do problema ao uso de drogas na adolescência e dos 

desafios que essa área enfrenta para a qualidade de vida.  

  A adolescência constitui um período crucial para o início do uso de drogas, que 

envolve uma multiplicidade de fatores que influenciam a este uso (MARQUES et al, 2000). 

Esse consumo é considerado uma problemática social e de saúde, tornando-se um importante 

motivo de preocupação para toda a sociedade devido a gravidade dos problemas associados 

ao uso abusivo (RIBEIRO et al, 2018). As consequências do consumo de drogas para o 

adolescente são maléficas e resulta a prejuízos cognitivos, a dificuldade na inserção 

profissional, reprovação escolar, a vulnerabilidade para doenças psicológicas podendo ser 

propagada para toda a família que vive essa realidade. Além disso, podemos considerar que o 

uso de droga é uma ponte à ilegalidade e ao crime (SILVA et al, 2015).  

Por isso, os danos causados pelo consumo dessas substâncias necessitam de 

intervenção imediata e efetiva, visando a sua diminuição ou até mesmo a extinção dos 

prejuízos, compreendendo que a prevenção ao uso de drogas e a promoção da saúde são 

métodos que visam o bem-estar do indivíduo (BUCHELE et al, 2009). 

Portanto, a promoção da saúde é considerada, neste contexto, como uma estratégia de 

ampliação do debate sobre qualidade de vida para além do setor da saúde, e enfatiza a 

participação social e do Estado para o melhoramento desejado.  

O uso de álcool e outras drogas demanda atuação da área da saúde, da justiça, da 

educação, e entre outras, necessitando do apoio de políticas públicas comprometidas com a 

promoção do bem-estar físico, emocional e social da população (BRASIL, 2003). No campo 

de políticas públicas, as que se destacam são: no âmbito da saúde se refere à Política Nacional 

de Promoção de Saúde, Política de Atenção Integral ao Usuário de Álcool e Outras Drogas. 

No setor da justiça apresenta a Política Nacional sobre o Álcool e a Política Nacional Sobre 

Drogas, sendo essa última gerando um conflito de princípios com a política de saúde, por 

excluir a redução de danos e defender a total abstinência no tratamento do usuário. Atrelado a 

isso, a redução de danos é empregada no serviço CAPSad enquanto mecanismos nas ações de 

prevenção e promoção da saúde. Esse serviço é pertinente para o tratamento dos adolescentes 
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que sofrem problemas decorrente ao uso de drogas. 

Portanto, a saúde do adolescente não pode ser encarada isoladamente, visto que está 

intrinsecamente relacionada com o contexto no qual está inserido, observando as 

vulnerabilidades, fatores de risco e proteção, exigindo assim atuação de outros setores além 

saúde. Desse modo, destaca-se as ações de promoção da saúde em ambientes escolares para 

incentivar os adolescentes a fazerem suas próprias escolhas, almejando a qualidade de vida. 

  O adolescente em condição de vulnerabilidade e risco é capaz de procurar o alívio 

e/ou refúgio relacionado ao estresse, ansiedade ou angústia existente neste período, com o uso 

de substâncias psicoativas, podendo desencadear a uma dependência ou o uso abusivo 

(SILVA et al., 2015). Consequentemente este fenômeno sujeita os adolescentes à violência, 

ao sexo desprotegido, à promiscuidade, à iniciação sexual, às infecções sexualmente 

transmissíveis (IST) e à gravidez precoce (MACHADO et al., 2010). 

A região de Samambaia é composta em sua maioria por população de baixa renda e 

baixa escolaridade São 232.893 habitantes, sendo em sua maioria composta pelo sexo 

feminino, contando com a maioria natural do próprio Distrito Federal com 61,6%  

(CODEPLAN, 2019).  

Esse estudo tem a finalidade de observar como estavam as ações de promoção da 

saúde na Escola Classe 304 da cidade de Samambaia-DF. O que indica um importante 

trabalho  para a comunidade e, em especial os profissionais de saúde e da educação, no 

sentido de reduzir os riscos e danos causados pelo uso de drogas, devido aos problemas de 

saúde, sociais e pessoais.  

 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivos Geral     

 

Produzir um diagnóstico inicial sobre ações de promoção e prevenção no âmbito escolar 

relacionado ao uso de drogas na cidade de Samambaia-DF.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Investigar as ações de promoção da saúde relacionadas ao uso de drogas na Escola 

Classe 304 de Samambaia 

- Analisar em que medida as ações descritas se enquadram nas ações prescritas pelas 
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políticas  

3. Revisão de literatura e Referencial Teórico  

 

3.1 Promoções da saúde e Prevenção 

 

A Carta de Ottawa de 1986 certifica a importância da promoção à saúde e a influência 

dos fatores sociais sobre a saúde dos indivíduos e da população (WHO, 1986).  Nessa lógica, 

a promoção à saúde consiste no modo de ver a saúde e a doença, e sua abordagem pode 

auxiliar a romper com a hegemonia do modelo biomédico (HEIDMANN et al., 2006).  

 A promoção da saúde viabiliza e dá impulso para que aconteça mudança de hábitos 

para a produção de saúde, envolvendo o fortalecimento da capacidade individual e coletiva 

para enfrentar a multiplicidade de fatores que condicionam a saúde (CZERESNIA, 1999).  

A promoção da saúde é entendida como o processo que proporciona aos indivíduos e 

comunidades, recursos necessários para exercer melhores condições de saúde e o 

autocuidado, direcionado para intervenções sobre os determinantes sociais que interferem na 

qualidade de vida da população. Inclui-se desta forma o reforço e a responsabilidade dos 

indivíduos/comunidade no direito de atuarem pela sua própria saúde. Assim como a 

promoção da saúde tem a sua importância no âmbito da qualidade de vida, a prevenção, por 

sua vez, define-se como medidas praticadas antes do surgimento ou agravamento da situação, 

e suas estratégias são voltadas para a redução da exposição aos fatores de risco, tendo em 

vista eliminar ou diminuir os danos aos indivíduos (BUCHELE et al, 2009). Portanto, as 

ações atribuídas à prevenção necessitam ser produzidas com as comunidades e suas 

instituições, bem como com os diversos setores públicos, (Educação, Saúde e Justiça) as 

empresas e os meios de comunicação (MINAYO et al,1998). 

Parte desse processo envolve a participação intersetorial em que as responsabilidades 

sejam compartilhadas por diversos âmbitos sociais, atuando a partir da realidade da população 

com estratégias saudáveis, em parceria com a comunidade contribuindo em ações oportunas 

de forma que atenda as necessidades de saúde (BUCHELE et al, 2009). Além disso, a 

promoção da saúde trata-se de um importante recurso com medidas imprescindíveis para lidar 

com os problemas relacionados às questões ambientais, urbanísticas, habitação, ao 

desemprego, aos direitos alimentares, ao uso de drogas lícitas e ilícitas e etc. (CAMPOS et al, 

2004).  

      

Na perspectiva da Política Nacional de Promoção da Saúde,  
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 [...] “a promoção da saúde é uma estratégia de 

articulação transversal na qual se confere visibilidade aos 

fatores que colocam a saúde da população em risco e às 

diferenças entre necessidades, territórios e culturas presentes no 

nosso País, visando à criação de mecanismos que reduzam as 

situações de vulnerabilidade, defendam radicalmente a equidade 

e incorporem a participação e o controle sociais na gestão das 

políticas públicas” (BRASIL, 2006, p. 12). 
      

Nessa perspectiva, a promoção da saúde não isenta à ausência de doença, mas possui 

métodos para atuar em determinadas situações que sejam capazes de intervir sobre os motivos 

causais. Tais métodos ultrapassam a assistência de serviços clínicos assistenciais, 

apresentando ações intersetoriais que se direciona às diversas condições de vida da população, 

que são: a educação, o saneamento básico, habitação, a renda familiar, entre outras condições 

sociais da saúde (SICOLI et al, 2003). Por sua vez, consiste nessa temática a significativa 

diferença entre a prevenção das doenças, orientada por um modelo apoiado na história natural 

da doença, e a promoção da saúde com a qualidade de vida e não apenas ausência de 

enfermidades, mas a expectativa de se alcançar padrões sempre mais elevados de saúde e 

bem-estar  (MARCONDES, 2004; JUSTO, 2010). Além disso, destaca-se no campo da saúde 

pública, por resgatar a concepção da saúde como produção social, além de desenvolver 

políticas públicas e ações no âmbito coletivo que ultrapassa a ideia de prevenção (SICOLI et 

al, 2003). 

 

3.2 A organização da atenção à saúde no uso prejudicial de drogas 

 

No campo da saúde pública a Política Nacional de Promoção de Saúde, que, ao ter 

como finalidade promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde 

relacionados aos seus determinantes e condicionantes, tem como objetivos específicos reduzir 

a morbimortalidade associada ao abuso de substâncias (BRASIL, 2006b).  

 No mesmo campo de atuação, a Política de Atenção Integral ao Usuário de Álcool e Outras 

Drogas expõe suas diretrizes de acordo com os princípios da política de saúde mental, em 

conformidade com a Lei Federal nº 10.216, de 2001. Essa política tem seus eixos centrais, 

apoiado nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Reforma Psiquiátrica, a partir 

dos quais trabalha as particularidades de seu público-alvo. Suas principais diretrizes visam: o 

estabelecimento e fortalecimento de um trabalho em rede, para proporcionar uma atenção 
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integral, nos moldes da intersetorialidade; garantir acesso facilitado aos serviços; participação 

do usuário no tratamento; e a criação de serviços de atenção diária como alternativa ao 

hospital psiquiátrico, denominados Centros de Apoio Psicossocial (CAPS), incluindo os 

CAPSad voltados para atendimento aos usuários de álcool e outras drogas (RAUPP, 2009). A 

Política preconiza que a atenção nesta área deve pautar-se por ações de prevenção, de 

tratamento e de educação. Como estratégia de intervenção, reforça que a abstinência não pode 

ser a única alternativa e considera a abordagem da redução de danos um caminho benéfico, 

por reconhecer em cada usuário suas singularidades e especificidades (BRASIL, 2003). 

      

A redução de danos representa um conjunto de 

ações e/ou estratégias de saúde pública que têm por 

objetivo prevenir e intervir nas consequências negativas 

associadas ao uso de drogas (FONSECA, 2005).  

      

No setor da justiça e segurança pública a Secretaria Nacional de Políticas sobre 

Drogas (SENAD), atua na redução da oferta e da demanda de drogas no país e é responsável 

pela Política Nacional Sobre Drogas regulamentada pela Lei 11.343/2006. Suas principais 

diretrizes visam: atingir o ideal de construção de uma sociedade protegida do uso de drogas; 

reconhecer o direito de toda pessoa receber tratamento para drogadição; reconhecer as 

diferenças entre o usuário, a pessoa em uso indevido, o dependente e o traficante; priorizar 

ações de prevenção; incentivar ações integradas aos setores de educação, saúde e segurança 

pública; promover ações de redução de danos; garantir ações para reduzir a oferta de drogas 

no país, entre outras orientações (RAUPP, 2009).  

É importante ressaltar que houve uma nova reformulação da Política Nacional sobre 

Drogas pelo Decreto nº 9.761 de 2019 subordinando-se aos interesses políticos em que exclui 

a Redução de Danos, denotando que o tratamento seja focado em total abstinência, com 

estímulo nas comunidades terapêuticas, reforçando um modelo centrado na doença, que por 

sua vez ocorre oposição entre a lógica de saúde pública. Segundo Teixeira et al. (2017) as 

comunidades terapêuticas, apesar de comporem a RAPS não abordam os mesmos critérios 

éticos e técnicos, uma vez que, não compreende com a noção de território, com a lógica de 

saúde ampliada, e nem com parâmetros de acolhimento traçado na Redução de Danos. 

 Em 2007, é publicada a Política Nacional sobre o Álcool, tem como finalidade as 

estratégias para o enfrentamento coletivo dos problemas relacionados ao consumo de álcool, 

considerando a intersetorialidade e a integralidade de ações para a redução dos danos sociais, 
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à saúde e à vida provocado por este consumo, bem como das situações de violência e 

criminalidades associadas ao uso prejudicial de bebidas alcoólicas na população brasileira 

(BRASIL, 2007).  

Dentre as políticas que estabelecem ações voltadas à atenção de adolescentes, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecida pela lei 8.069 de 1990 é a diretriz 

fundamental, e deve ser vista em qualquer projeto de atenção destinada a este público. Dispõe 

como pressuposto a proteção integral e a prioridade no cuidado e na assistência dessa etapa 

particular do ciclo da vida. Em seu texto aborda o encaminhamento de adolescentes usuários 

de drogas para tratamento exercendo uma medida específica de proteção, estabelecendo seu 

direito e prioridade em receber atendimento. Bem como receber orientação, apoio e 

acompanhamento temporários; requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, 

em regime hospitalar ou ambulatorial, inclusão em programa oficial ou comunitário de 

auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, além de tipificar como criminosa 

a conduta de quem vende, fornecem, ministra ou entrega bebidas alcoólicas e outros produtos 

capazes de causar dependências físicas ou psíquicas em crianças ou adolescentes (BRASIL, 

1990).  

      Ao longo da história, a solução que era apresentada para o fim da dependência 

química de um usuário de drogas, na maioria das vezes, era tido como uma condenação ligada 

a um ato de delinquência, ou por internações em Hospitais Psiquiátricos (instituições 

manicomiais), com a finalidade do exílio do dependente químico da sociedade. Não 

bastassem esses recursos aplicados como alternativas de tratamento, também não se tinha uma 

política pública pertinente e nem a atenção do Estado para esse assunto, a responsabilidade 

ficava por conta de instituições particulares que atuavam sem o devido controle e fiscalização, 

o que trazia, muitas das vezes, ocorrências de transgressão dos direitos humanos aos internos 

(ALVES, 2005).  

           Essa realidade só é alterada quando no Brasil é criada uma política sobre as drogas, em 

que se admite que o uso de drogas esteja correlacionado a um problema de saúde pública, 

como também, reconhece que a redução de danos é uma ferramenta necessária para a 

recuperação das pessoas que se encontram nesse estado. Os movimentos por meio das 

reformas sanitária e psiquiátrica, vão conquistando espaço com base na luta dos trabalhadores 

e militantes da área da saúde mental. Ações como essas batalhavam não somente pela 

mudança de internação de caráter asilar, mas também, pela amplificação da rede substitutiva, 

que atuasse no território a partir da atenção em rede, promovendo serviços de saúde, sociais e 

da comunidade (AMARANTE, 2007).  
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 Com base nesse cenário, surgem as Rede de Atenção Psicossocial (Raps) em 

substituição aos hospitais psiquiátricos, sendo respaldada pela Portaria nº 3.088, de 23 de 

Dezembro de 2011, com o objetivo de ampliação do acesso e qualificação dos serviços de 

saúde destinados às pessoas com sofrimento ou transtorno mental decorrentes do uso de 

drogas. Entre os dispositivos da rede, estão os Centros de Atenção Psicossocial (Caps), que 

oferecem atendimento específico à saúde mental, atuando de acordo com a área de 

abrangência, com a realização de acompanhamento clínico, psiquiátrico e reinserção social, 

lazer, e estabelecendo laços familiares e comunitários. Além de trabalhar em conjunto com as 

equipes de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde oferecendo assistência 

profissional e retaguarda para o trabalho (BRASIL, 2004).  

  Entre os CAPS, destacam-se os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras 

Drogas (CAPSad) e os Centros de Atenção Psicossocial Infanto-juvenis (CAPSi)  os quais se 

destinam, respectivamente, ao atendimento individualizado de crianças e adolescentes e de 

pacientes com sofrimento psíquico ou com transtornos decorrentes do uso e dependência de 

substâncias psicoativas (Brasil, Portaria n.º 336/GM, de 19 de fevereiro de 2002).  

 Os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPSad), promovem 

uma articulação necessária entre os mais variados dispositivos comunitários sociais e de saúde 

para a integralidade da atenção e inclusão social de usuários e familiares (ALVES, 2009). 

Como também os CAPSi em que desenvolvem ações no coletivo e individual, promovendo 

saúde e trabalhando a autonomia, potencialidades e limites dos jovens que utilizam desse 

serviço, sempre com a integração da família no tratamento, pois, a família exerce um 

importante papel de cuidador. O CAPSad é um serviço voltado para diminuição de danos, que 

utiliza a lógica de redução de danos enquanto mecanismos nas ações de prevenção e 

promoção da saúde. Compreende variadas atividades que vão desde o atendimento individual 

(medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros) até atendimentos em grupo ou 

oficinas terapêuticas e visitas domiciliares, com práticas terapêuticas e preventivas, como por 

exemplo: administração dos casos, atenção personalizada, desintoxicação ambulatorial de 

pacientes (caso necessitem), dentre outros serviços (BRASIL, 2004).  

      

3.3 Promoções da Saúde e Prevenção no contexto do uso de droga na adolescência 

         

 Em consonância ao contexto o Relatório Mundial sobre Drogas publicado em 2018 

pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) revelou que em 2016 o 
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número de pessoas no mundo que usaram drogas ao menos uma vez por foi com cerca de 275 

milhões de pessoas, (5,6%) da população global entre 15 e 64 anos. Ainda ressalta que 

considerando as vulnerabilidades de vários grupos etários, o uso de drogas e os danos 

relacionados a ele são maiores entre os jovens do que aos mais velhos. A maior parte das 

pesquisas indica que a adolescência (12-14 anos fase inicial da adolescência), a tardia (15-17 

anos fase final da alescencia) é uma fase de risco crítico para o início do uso de substâncias, 

podendo alcançar o limite entre os jovens com idade entre 18 e 25 anos (UNODC, 2018).  No 

Relatório Mundial sobre Drogas publicado em 2019, evidenciou que em 2017 globalmente 

calcula-se que cerca de 35 milhões de pessoas sofreram de distúrbios do uso de drogas e que 

necessitam de serviços de tratamento (UNODC, 2019).  

A droga mais comum escolhida pelos jovens é a maconha, porém, o uso de drogas 

entre os jovens difere entre países e depende do contexto social e econômico dos envolvidos 

(UNODC, 2018). Concomitante a isso o uso nocivo (abuso de drogas) tanto álcool como 

outras drogas são as principais preocupações na maioria dos países. Mundialmente, a 

prevalência de ocorrências de consumo intenso entre adolescentes de 15 a 19 anos foi de 

13,6% em 2016, sendo os homens em maior risco. O uso nocivo de substâncias entre 

adolescentes aumenta a probabilidade de riscos adicionais, como a prática de sexo inseguro. 

Por sua vez, o comportamento sexual não seguro aumenta o risco de adolescentes adquirirem 

infecções e gravidez precoce (OPAS, 2018).  

      A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar - PeNSE 2012 apresentou os resultados 

da investigação sobre os fatores de risco e proteção à saúde dos adolescentes, entre os 

escolares do 9º ano do ensino fundamental de todo o Brasil.  Os resultados apresentaram que a 

experimentação do cigarro foi de 19,6%, demonstrando maior frequência de experimentação 

na Região Sul (28,6%) e menor na Região Nordeste (14,9%). Não ocorreu diferenciação em 

relação ao sexo. Com base na dependência escolar, o uso foi maior entre alunos de escolas 

públicas (20,8%), do que das escolas privadas (13,8%). Para aqueles que fizeram o 

experimento de bebidas alcoólicas, a pesquisa mostra que esses números de alunos chegaram 

a 66,6%, sendo maior na Região Sul (76,9%) e Centro-Oeste (69,8%) e menor nas Regiões 

Norte (58,5%) e Nordeste (59,6%). Os dados por sua vez demonstraram que as meninas 

(51,7%) revelaram uma dimensão maior neste informativo do que os meninos (48,7%). No 

caso das drogas ilícitas 7,3% dos estudantes já fizeram o uso. Sendo que nesse caso o gênero 

masculino obteve a maioria (8,3%), em comparação às mulheres (6,4%). A parcela de uso na 

rede pública foi maior (7,5%) em relação à rede privada que obteve (6,5%).  
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Para o cenário do Distrito Federal os dados mostraram que a experimentação do 

cigarro foi de 23,8%, sendo maior em meninos estudantes de escolas públicas. Aos que já 

ingeriram alguma vez a bebida alcoólica foi de 73,7%, sendo maior em estudantes de escolas 

públicas, o percentual aos que declararam problemas com o consumo de álcool foi de 26,9%, 

sendo discretamente maior em meninas (28,5%) do que entre meninos (25%). Sobre o uso de  

drogas ilícitas tais como: maconha, cocaína, crack, cola, loló, lança perfume, ecstasy. Os 

dados evidenciaram que 14,1% dos estudantes já usaram esses tipos de drogas. 

O uso do tabaco, álcool e das drogas são substâncias que podem causar modificações 

no organismo. As drogas psicotrópicas possuem a capacidade de atuar no psiquismo, 

acarretando variações de humor, sensações de prazer, alívio, euforia, medo entre outros 

sentimentos que podem satisfazer temporariamente uma carência emocional comum que o 

adolescente sinta nesse período de transição (RIBEIRO et al, 2018).  

A problemática em questão é que as drogas podem causar dependência física e 

psicológica, além de ocasionar danos como suicídio, violência, acidentes e entre outros. Além 

do mais, o consumo de drogas contribui para o tráfico e com isso o aumento da criminalidade 

(RIBEIRO et al, 2018).   

 É pertinente dizer que as ações de promoção da saúde sob o olhar da saúde coletiva se 

tornam mais eficazes, visto que, considera a realidade de vida do indivíduo valorizando suas 

relações familiares, comunitárias e sociais. Esta perspectiva contribui na abordagem de vários 

problemas, como por exemplo, as práticas sexuais precoces, o uso de drogas, prevenção de 

acidentes, entre outros (ROCHA et al, 2011). 

A prevenção do uso de drogas tem a finalidade de evitar que os indivíduos abusem de 

drogas, como também os danos pessoais e sociais associado pelo abuso das substâncias. 

Frente à isso, há três abordagens: A prevenção primária (universal) remete-se à população 

geral, a prevenção secundária (seletiva) à subgrupos específicos, principalmente populações 

de risco em relação ao uso de drogas e a prevenção terciária (indicada) à pessoas que 

demonstram sinais de abuso de drogas (CARTANA et al, 2004). 

Desta forma, o Ministério da Saúde vinha abordando estratégias de promoção, 

prevenção e assistência aos usuários de álcool e outras drogas, com ênfase na reabilitação e 

reinserção social (GELBCKE et al,2004). 

A prevenção do uso de drogas é considerada base das Políticas Nacionais de Saúde e 

um dos eixos da promoção da saúde. Ao refletirmos que a promoção da saúde direciona por 

mais qualidade de vida das pessoas, e que o mesmo deve acontecer em relação às ações de 

prevenção. É preciso reduzir ou eliminar a probabilidade de influência dos fatores de risco 
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para o uso abusivo e/ou dependência de álcool e outras drogas, considerando o contexto de 

vida e práticas diárias destes indivíduos. Além disso, estas práticas podem influenciar de 

forma positiva ou negativa o seu bem estar, caracterizando-se como fatores de proteção ou de 

risco para o uso indevido de drogas (BRASIL, 2003).  

Os fatores de risco para o uso de álcool e outras drogas são características de um 

indivíduo, grupo ou ambiente de convívio social, que favorecem para aumentar a 

eventualidade deste uso (BRASIL, 2003). Em oposição a isso os fatores de proteção 

equilibram as vulnerabilidades, permitindo que o indivíduo tenha menos chance de assumir 

esse hábito (SAPIENZA, 2005).    

De acordo com publicação de 2003 do Ministério da Saúde os fatores de risco e de 

proteção costumam ser divididos em domínios, ou seja, são incorporados em algumas 

categorias que serão pauta de intervenção preventiva, podendo ser identificados em todos os 

âmbitos da vida: nos próprios indivíduos, familiares, em seus pares, em suas escolas e nas 

comunidades, e em qualquer outro nível de convivência socioambiental (BRASIL, 2003).  

      

Quadro 1-Relação entre as categorias de intervenção preventiva. 

Domínios Fatores de proteção Fatores de risco 

Individual -Autocontrole 

-Ser compreensível  

-Baixa autoestima 

-Isolamento 

Familiar -Vínculo familiar 

-Valores familiares 

      

-Hábito familiar para o 

consumo de drogas 

-Isolamento entre os 

membros familiares 

      

Relações Interpessoais -Resistência/rejeição ao uso 

de drogas entre os próximos 

-Atividades organizativas 

-Aceitação e incentivo entre 

os próximos 

      

Ambientes de formação e 

aprendizado 

-Regras consistentes  

-Projetos que envolvam a 

temática 

-Inconsistência de regras 

-Isolamento 

-Disponibilidade de drogas 

      

      

Diante desse contexto, a prevenção ao uso abusivo e/ou dependência de drogas pode 

fomentar subsídios para a execução de estratégias, a fim de reduzir os fatores de 

vulnerabilidade, riscos específicos, e o fortalecimento dos fatores de proteção (BRASIL, 
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2004). 

 Assim, compreende-se que a prevenção ao uso de drogas apoiada na promoção da 

saúde deve se atentar na criação de ambientes saudáveis, bem como em sujeitos saudáveis, 

por meio de estratégias para as diferentes fases do ciclo de vida, reconhecendo as diferenças 

culturais dos indivíduos (SANCHEZ, 2017).  

A promoção da saúde de adolescentes e jovens determina iniciativas locais que 

potencializam a participação e a convivência comunitária, valorizando as atividades culturais 

e esportivas destinadas a este público. Os serviços de saúde precisam assegurar meios de 

referência e contra-referência, com outros serviços que atendem as necessidades dos 

adolescentes e jovens, através de iniciativa governamental ou não (BRASIL, 2010).  

 Dentro desse contexto de promoção da saúde em adolescentes, poderão ser aplicadas 

estratégias fundamentadas nas concepções de sujeito coletivo e no desenvolvimento da 

atenção integral como (BRASIL, 2013):  

1. Realização de grupos para troca de experiências e 

transformações trazidas pelos diferentes integrantes e para troca 

de conhecimentos.  

2. Redução de danos, uma vez que a abstinência é 

muitas vezes necessária, mas difícil para algumas pessoas. O 

referencial teórico-prático de atuação e a ética da redução de 

danos deve permear toda a intervenção.  

3. Terapia Interpessoal Breve (TIB) com o objetivo de 

identificar o problema e motivar a pessoa a alcançar metas 

estabelecidas em parceria com o profissional de Saúde, 

estimulando a autonomia e reforçando a capacidade de 

adolescentes em tomar iniciativas e de se responsabilizar por 

suas escolhas (BRASIL, 2013, p. 56 ).  

      

Todas essas estratégias de promoção da saúde apresentadas acima, devem seguir um 

protocolo, onde cada uma se conecta a outra e é associada às informações. Proporcionar 

atividade de lazer sem drogas; Identificar problemas pessoais e proporcionar assistência para 

estes (BRASIL, 2004). Essas estratégias podem ser inseridas em um plano de aula ou em 

algum espaço sugerido na escola contando como horário extracurricular, uma vez que é neste 

ambiente que os adolescentes passam grande parte do tempo e também podem obter 

informações sobre drogas e seus malefícios (BRASIL, 2017). 

Um dos mecanismos de atuação é a Estratégia de Escolas Promotoras da Saúde 

(EEPS) têm nos objetivos da Promoção da Saúde seus principais aliados.  

O requerimento das atividades intersetoriais entre o setor educativo, o de saúde e a 

comunidade, necessitam da implantação de estratégias com identificação das dificuldades 
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enfrentadas pelos próprios envolvidos. O ambiente escolar compõe um ponto central de 

ensino-aprendizagem, convivência e crescimento, portanto, é nela que se obtêm valores 

fundamentais (CASEMIRO et al. 2014). Ressalta-se pela atribuição de influenciar a mudança 

das normas sociais, sendo um campo estratégico na formação de cidadãos, para a reflexão 

sobre a realidade, para a criação de projetos de vida, compondo como espaço favorecido para 

o desenvolvimento de programas de prevenção ao uso abusivo de drogas. As ações de 

prevenção devem acontecer no âmbito de compreensão e confiança entre pessoas e grupos, 

para que possa se expandir aos demais setores, como o da saúde, na concepção da 

intersetorialidade, assim possibilitando uma intervenção comunitária que possa fortalecer a 

consciência coletiva. O trabalho deve ser desenvolvido durante todo o processo escolar, 

mediante metodologias interativas, integradas ao currículo, e que promovam a saúde 

(BRASIL, 2015a).  

  Nesse ponto de vista, o Ministério da Educação baseando-se em diretrizes de política 

educacional de prevenção ao uso de drogas, instituiu princípios para o desenvolvimento de 

ações preventivas (UNESCO, s/d). Esses princípios se referem às programações preventivas 

que necessitam considerar os contextos histórico, sociocultural e econômico da população de 

interesse. Entretanto, é fundamental atuar com uma análise da situação do consumo de drogas 

nas escolas, comunidades, entre outras, antes de se constituir programas preventivos. Pode-se 

integrar a educação preventiva a outros programas educacionais, com isso limitando suas 

ações e contemplando os programas sociais e de saúde (BUCHELE et al, 2009).  

Para ter uma qualidade vida, é fundamental preservar-se da pedagogia na base do 

amedrontamento e intimidação, que se relacionam com a intensidade das repreensões sobre 

riscos derivados do consumo de drogas. Da mesma maneira, não ignorar essa categoria de 

psicologia, até porque mesmo em locais com grande qualidade de vida, como em países 

sociais-democratas, que operam com técnicas construtivistas, utilizam dessa metodologia 

quando pretendem alertar para um enorme problema de impacto na população, no momento 

em que os procedimentos empregados não são eficientes para uma prevenção (BUCHELE et 

al, 2009). Em muitos países apresenta-se um progresso nas medidas preventivas, em termos 

de uma fundamental educação preventiva às drogas. A princípio, esse processo limitava-se à 

exortação de “não se aproxime” das drogas, sendo um método ainda evidente em muitos 

programas. Demonstra-se que a informação baseada no método da repressão e do medo não 

funciona, e que as práticas repressivas ou a criminalização não ajuda na atuação nos níveis 

preventivos e de tratamento. Os programas com diversas abordagens são mais eficientes por 

integrar instituições e setores. Os programas específicos de prevenção ao uso de drogas 
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sujeita-se das necessidades observadas entre educadores, pais, crianças e jovens da 

comunidade (BUCHELE et al, 2009).  

A prevalência do consumo de drogas lícitas (álcool e tabaco) é menor em escolas que 

abordam os programas de promoção de saúde. Estudantes relataram que ambientes escolares 

mais acolhedores, possibilitam uma boa relação com colegas e professores, que de fato estão 

associados com menores prevalências de consumo de maconha (PAZ et al, 2018). 

A integração da escola e os serviços de saúde podem atribuir-se como uma rede de 

proteção. Na escola, por exemplo, é essencial ter espaços para conversar sobre sexualidade, 

prevenção e redução de danos no uso de álcool e outras drogas. Na conjuntura de ações 

continuadas e permanentes que estimulem atividades solidárias potencializam a comunicação 

e o respeito às diferenças, reduzindo os fatores de risco e impulsionar potentes fatores de 

proteção (BRASIL, 2017). 

Nesse sentido, considera-se essencial destacar às ações de promoção e prevenção 

relacionadas ao uso de drogas, direcionada aos adolescentes como também para seus 

familiares, devendo não ser elaboradas em uma condição de repressão e combate, mas sim, 

com informações de acordo com a realidade dessas pessoas, que envolva a participação dos 

adolescentes, familiares e profissionais de diversos serviços e setores, como por exemplo, a 

educação, saúde, assistência social, judiciário, dentre outros (GALHARDI et al, 2018).  

 Segundo a Organização Mundial de Saúde, a adolescência compreende a faixa etária 

dos 10 aos 19 anos de idade (OMS,1989).  

A adolescência é um período formado por transformações físicas, emocionais e 

sociais, sendo propício para o desenvolvimento de hábitos e comportamentos para atuar e 

tomar decisões (GIACOMOZZI et al,2012). Estas transformações desencadeiam mudanças na 

relação do adolescente com sua família e amigos. Com isso o adolescente tende a começar a 

se isolar e guardar para si as dúvidas e os receios durante essa nova fase marcada como 

aprendizagem e amadurecimento (ROCHA et al, 2011). 

É uma fase que envolve dúvidas sobre que caminho percorrer e momentos de 

indecisões que o adolescente enfrenta, que por muitas vezes, torna-se suscetível a indução de 

práticas propostas pela sociedade, no qual se destaca o uso de álcool e drogas, sendo este 

acontecimento expresso pelas próprias características desta fase, ocasionando preocupação 

aos órgãos públicos (BESERRA,2014). 

Nesse período o grupo de amigos atinge uma importância social, o adolescente busca 

pertencer a um determinado grupo, em que há influências e adoção de atitudes as quais serão 

prova de sua aceitação dentro o grupo. Ademais, surgem os conflitos familiares devido às 
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mudanças de comportamento em que buscam uma imagem de adulto independente no grupo 

de amigos. É principalmente neste período de crise que as drogas são inseridas em suas vidas 

(CAVALCANTE, 2008).  

As relações do sujeito com a droga não é apenas uma questão individual e os motivos 

que o levam ao uso e não uso são múltiplos. Então a adolescência em si não é uma questão 

condicionante ao uso e não uso, mas é um momento em que vários desarranjos presentes na 

vida do indivíduo e sociedade poderão estar presentes e passar de uma relação de experimento 

para o abuso de drogas, ou seja, é o resultado de uma multiplicidade de fatores que os tornam 

vulneráveis a assumir comportamentos arriscados para o uso drogas (MARQUES et al, 2000).

 Alguns dos fatores que contribuem para o consumo de drogas por adolescentes são: a 

facilidade de obtenção, a disponibilidade e o consumo de drogas pelos amigos, a dificuldade 

de se inserir em outros grupos de adolescentes e a busca de identidade própria (RIBEIRO et 

al, 2018). A disponibilidade das substâncias, a falta de fiscalização no cumprimento da Lei, as 

privações econômicas; permissividade das famílias, conflitos familiares graves; 

comportamento problemático, baixo desenvolvimento escolar alienação e atitude favorável 

em relação ao uso (MARQUES et al, 2000). 

 Nessa perspectiva, políticas públicas são necessárias para o adolescente, assegurando 

seu acesso às ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, atenção a agravos e 

doenças, e recuperação, de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 

2005).  

 

3.4 As Características Sociodemográficas do território de estudo.  

      

 O Distrito Federal abrange 31 Regiões Administrativas, dentre elas encontra-se a 

Região Administrativa de Samambaia-RA XII criada oficialmente em 25 de outubro de 1989, 

pela nº Lei 49/89 e está localizada a 35 km do centro de Brasília. De acordo com 

CODEPLAN (2019) a população urbana de Samambaia no ano de 2018 era de 232.893 

pessoas, sendo 51,6% do sexo feminino e 48,4% do sexo masculino. Quanto à origem dos 

moradores, 61,6% informaram ter nascido no próprio Distrito Federal e para os que não 

nasceram o estado mais referido foi a Bahia em razão de acompanhar o familiar, à procura de 

trabalho e entre outros.  

 Sobre a escolaridade, as pessoas entre 4 e 24 anos, 59,2% referiram frequentar escola 

pública, em que entre aqueles que frequentavam escola, 73,5% estudavam em Samambaia, 
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destacando-se a faixa etária de 4 a 5 anos (93,8), 6 a 14 anos (97%) 15 e 17 anos (86%) 

(CODEPLAN,2019). 

 A unidade de observação utilizada na Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios 

(PDAD) foi o domicílio particular, tendo-se um número estimado de 68.804 unidades 

ocupadas, com uma média de 3,3 moradores por domicílio, paralelo a isso, a renda domiciliar 

estimada foi de R$ 2.541,6, que resulta em um valor médio por pessoa de R$ 992,4 

(CODEPLAN,2019). 

 No que concerne ao sistema de saúde do Distrito Federal, caracteriza-se pela 

predominância de estabelecimentos de saúde sob a administração direta da Secretaria de 

Estado de Saúde do Distrito Federal. Na perspectiva da regionalização, são 07 regiões de 

saúde correspondendo às regiões: central, centro-sul, norte, sul, leste, oeste e sudoeste, as 

quais estão formadas diversos pontos de atenção em saúde encarregados pelos atendimentos 

ambulatoriais, de internação, urgência e emergência e serviço de apoio diagnóstico e 

terapêutico. Tratando-se especificamente do território de atuação a região de saúde sudoeste 

abrange Samambaia, Taguatinga, Vicente Pires, Águas Claras e Recanto das Emas, conforme 

detalhado no mapa abaixo:  

 

  Mapa 1. Atuação da Região de Saúde Sudoeste 
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4. Método           

 Trata-se de um diagnóstico exploratório, pesquisa qualitativa na qual foi utilizada a 

tecnicada entrevista em profundidade com informante-chave, sobre as ações de promoção à 

saúde do adolescente com vistas à prevenção do uso abusivo de drogas em Samambaia-DF, 

tomando-se como campo de estudo a Escola 304. A escola foi criada em 1993 e funciona nos 

três períodos (manhã, tarde e noite), sendo o período noturno com EJA- Educação de Jovens e 

Adultos, contendo um total de 1800 alunos.   

 A escolha da escola deu-se por sua importância dentre as escolas públicas situadas na 

cidade, sendo a maior, e tendo sido criada  devido à mobilização da comunidade. Além disso, 

ela serve ao nosso propósito devido ao número expressivo de adolescentes oriundo de uma 

comunidade vulnerável que envolve de acordo com SEDF (2017) a baixa escolaridade 

familiar, baixa renda, e além de que a maioria já fez o uso de álcool e outras drogas. 

 Para o diagnostico nós realizamos uma entrevista semiestruturada com um informante 

chave que foi o coordenador da escola, buscando identificar as ações de promoção da saúde 

relacionadas ao uso de droga, como pode ser visto no anexo 1. As respostas foram registradas 

em um gravador e transcritas na íntegra, para uma análise posterior.   

 

5. Resultados e Discussão 

 

Houve uma limitação de a entrevista, por ter sido realizada em apenas um local, 

surgindo assim, a necessidade de entrevista com mais professores e outros profissionais na 

região de Samambaia, e até mesmo podendo replicar em outras regiões do DF para ter um 

diagnostico mais preciso.  

Sobre o impacto que as drogas têm no âmbito escolar, o coordenador relatou que 

impacta totalmente e que o consumo frequente relaciona-se com a acessibilidade de drogas 

baratas: “Na escola temos muitos alunos que consomem crack, maconha e é perceptível” 

“[...] mas é algo que impacta massivamente, principalmente no âmbito externo da escola. 

Tanto uso, como o tráfico”. Nota-se que se tem o conhecimento do uso e do tráfico de drogas 

no exterior escolar, onde não tem autoridade para operar, assim, necessitando de apoio do 

Estado.  

Essa temática do uso de drogas é abordada quando possível em várias disciplinas da 

escola, como por exemplo, a filosofia e sociologia. O Ministério da Educação, no contexto 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o ensino fundamental e médio, apresenta 
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um conjunto articulado e aberto de novos conteúdos, em que necessitam percorrer as diversas 

disciplinas do currículo escolar (Brasil, 1998). O que se pretende realizar é uma educação 

comprometida com a cidadania,  escolhendo alguns assuntos: drogas, saúde, preconceitos, 

violência, e outros de relevância social. A questão do consumo de álcool e outras drogas entre 

adolescentes é um dos temas em desenvolvimento que mais demanda de uma ação da escola 

(ARALDI et al, 2012). 

 As atividades empregadas na escola são as palestras: “É muito comum as atividades de 

prevenção. Sistematicamente, nesses últimos anos não tem acontecido algo bem recorrente, é 

mais com a noite do que pela manhã. As palestras costumam ser mais a noite, por mais que 

tenha o número menor de alunos, tem aqueles que estudavam pela manhã e por conta de 

problemas disciplinares mudaram para o turno da noite, e também alunos usuários, então é 

mais comum ter palestra a noite”. De acordo com (BUCHELE et al, 2009) a informação tem 

uma importante colaboração para a educação referente às drogas, porém ela não é suficiente 

para transformar as atitudes e os comportamentos. Brasil (2002) revelou que para promover 

saúde não basta informar. É preciso estabelecer diálogo, uma comunicação independente, em 

que os indivíduos sejam incluídos na ação educacional, formativa e criativa, considerando a 

criação do saber da escola e a formação continuada dos docentes.  

Percebe-se que grande parte dos educadores demonstram pouca atuação e 

envolvimento com as ações voltadas para a prevenção às drogas, apesar de acreditarem na 

importante abordagem (ARALDI, 2012). Nesse sentido, a universidade pode ajudar a lidar 

com essa problemática: “Talvez fazendo alguma campanha, alguma atividade bem lúdica e 

dinâmica”. O mesmo autor alega que a escola é um dos principais meios onde ocorre a 

socialização, é essencial que se tenha espaço para esse debate de forma elucidativa 

O entrevistado ainda refere que é preciso ter uma linguagem informal, de forma que 

atraia a atenção dos adolescentes para essas questões, e que a universidade pode auxiliar nesse 

sentido de abordagem: “Por que qual é o problema com a juventude de hoje? Tem o 

palestrante, por exemplo, da polícia civil, vem com uma palestra técnica, outra é uma peça, 

grupo de jovens na linguagem deles. Temos percebido que toda a atividade que é na 

linguagem dos adolescentes, funciona muito mais daquilo que é padrão”.  

 Considera-se que em sua fala cita como fator condicionante para o uso de drogas a 

negligência familiar: “O mais grave é que grande parte dos nossos adolescentes, que são 

usuários, principalmente a maconha, as famílias sabem. Como por exemplo, tem aluno que 

chega aqui e falamos - você usou alguma coisa hoje? ele diz - maconha. Ah não professor, eu 

já uso há um tempão. - Seus pais sabem? o aluno respondeu: - Sabem. E quando convocamos 
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a família, acaba falando que o filho usa pouco”.  Desse modo a família é vista como a 

conexão mais forte dessa corrente complexa que pode arrastar para o uso abusivo de álcool e 

drogas (fator de risco), podendo também agir como poderoso agente de proteção. O fato que 

explica diversos comportamentos sociais, entre eles a utilização de substâncias psicoativas, 

que são principalmente captadas, a partir das convivências instituídas entre o jovem e sua 

socialização inicial, que primordialmente é a família, grupo de amigos e a escola (PAIVA e 

RONZANI, 2009). 

Destaca-se a responsabilidade do meio familiar na dependência do adolescente com o 

álcool e outras drogas, seja facilitando as ações ou estimulando os problemas (quando o 

jovem não dispõe de uma base familiar sólida), compreendendo que a introdução do sistema 

familiar nas interferências de prevenção e tratamento é importante no confronto da 

problemática em questão: “Então hoje, a escola convencê-lo de que a droga não é legal é 

difícil porque a própria família não consegue”. O dever da escola como centro de formação e 

ensino no que se refere à introdução de cidadania, tal como formação de hábitos, categoriza-

se como meio favorecido para o progresso de programas preventivos e políticas públicas 

(ALMEIDA et al, 2017). Além do mais, as escolas como instituições sociais necessitam da 

contribuição e o respectivo significado da sua função na vida dos jovens. Tanto no ambiente 

externo quanto interno, a escola é capaz de desenvolver redes de apoio aos jovens e criar 

representações que reproduzam positivamente a figura do adolescente (ARALDI et al, 2012). 

“É parceria, se a família faz algo e a gente fortalece o discurso aqui funciona. E quando tem 

o discurso e a família anula esse discurso, acaba que nossas ações são coercitivas”.  Apesar 

de a família ser o principal agente causador da formação de valores do adolescente a escola e 

seus educadores, tem um suporte expressivo nesta formação. Em que pais, professores e 

educadores, precisam estar unificados para que todos alcancem êxito na educação em geral 

(SEJUS, 2017).  Percebe-se que a família tem um papel crucial: quando cuidadora, afetiva, 

amorosa e comunicativa, possui mais chances de promover condições de possibilidades para o 

desenvolvimento saudável dos filhos. Por isso, os programas de prevenção do uso de drogas e 

a promoção da saúde abordam aplicações práticas de orientação familiar, tanto na saúde como 

na escola, o âmbito familiar é incluído como parte do processo (SCHENKER et al, 2005). 

  “Na escola não tem atividade prática, é muito difícil ter por conta da carga. É muita 

atividade e acaba que não conseguimos organizar isso”. Destacam-se ainda carências de 

atividades no âmbito educacional da referida escola, e a sobrecarga de trabalho sendo uma 

condição que dificulta a realização de uma ação efetiva de prevenção.  
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Em último momento, perguntado sobre projetos relacionado ao uso de drogas, o 

entrevistado mencionou que: “Tem semana própria pra isso, como por exemplo, educação 

para a vida, que é muito comum ter esse tipo de debate (prevenção), mas não é algo 

rotineiro”. De acordo com SEDF (2017) durante uma semana os professores irão desenvolver 

diferentes oficinas como dança, música, culinária, ginástica aeróbica, informática entre outras 

e, simultaneamente, palestras voltadas a temas contemporâneos como drogas, violência, 

cidadania e meio ambiente, contando com a participação de convidados para realização do 

evento. 

 Uma das maiores preocupações que foi verificada no entorno da escola e na 

comunidade escolar é o fácil acesso dos alunos aos diversos tipos de drogas. Faz-se assim, a 

necessidade da conscientização para os efeitos do consumo de drogas, capaz de despertar nos 

alunos um sentimento de valorização e defesa de vida, através do desenvolvimento de 

atividades de promoção e prevenção nos três turnos da escola. Assim, de acordo com 

BRASIL (2015b) as ações de promoção da saúde têm como objetivo garantir que todos os 

alunos façam escolhas mais favoráveis à saúde e de serem, portanto, participantes do processo 

de produção da própria saúde, buscando melhoria de sua qualidade de vida.  

   A escola é um local favorecido para o desenvolvimento de práticas de promoção de 

saúde e de prevenção de agravos à saúde e de doenças. Portanto, a articulação entre escola e 

saúde é um importante subsídio para que trabalhadores da saúde e da educação possam atuar 

conjuntamente para melhorar a qualidade de vida de alunos, professores, direção, funcionários 

e famílias e, com isso, diminuir os riscos devido ao uso dentro e fora do ambiente escolar. 

 Observou-se que a estratégias com palestras não são atrativas e não surgem muito 

efeito, por não considerarem a participação do sujeito na ação, como também a inadequação 

do horário em que é realizado.  

 O local apresenta-se dentro de um contexto em que é perceptível o uso de drogas, 

dessa forma, ações que visam diminuir os riscos devido ao uso são necessárias para a 

realidade da escola. 

Dentro desse contexto de promoção da saúde em adolescentes, o que se aproximou 

com a abordagem da escola foi a estratégia 1. Realização de grupos para troca de experiências 

e transformações trazidas pelos diferentes integrantes e para troca de conhecimentos (p.11). 

Em que os programas devem fornecer informações e estimular mudanças de comportamento, 

devendo ser interativos, contínuos e todos devem participar.  

  O Programa Saúde na Escola traz ações pertinentes a serem trabalhadas no contexto 

escolar, como por exemplo: planejar encontros e sensibilização, realizar debates sobre o tema 
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envolvendo toda a comunidade escolar, realizar ações utilizando metodologias participativas e 

realizar trabalhos de importância do acolhimento dos alunos e a desconstrução de mitos e 

preconceitos em relação aos que usam drogas (BRASIL, 2015b).    

 Os pontos de importância para a confecção de um programa envolvem ações amplas, 

com o apoio de instituições, estimular mudanças de comportamentos, ser interativos e 

privilegiar a participação de todos. Esses pontos são essenciais no desenvolvimento de ações 

para a escola, e como dito PAZ et al. (2018), em escolas com programas de promoção da 

saúde prevalência do consumo de drogas se torna menor, possibilitando uma boa relação com 

colegas e professores. 

  

 

6. Considerações finais 

 

 

 O estudo realizado possibilitou uma análise de quais ações de promoção da saúde tem 

sido empregada na escola classe. Nela, pôde-se verificar a necessidade de se repensar a 

atuação do estudante, que deveria passar a ser ativo nas decisões em conjunto aos professores, 

no desenvolvimento de ações de promoção e preventivas, como também delimitar quais 

estratégias devem ser utilizadas dentro do espaço escolar. Portanto, propõem-se práticas 

lúdicas educativas com a participação de educandos e educadores, considerando o contexto 

escolar e a realidade comunitária.  

Há também necessidade de fornecer aos professores os elementos gerais que possam 

orientá-los a compor projetos educacionais específicos e utilizar instrumentos pedagógicos 

apropriados a essa realidade específica. A ideia não deve basear-se em intervenções breves 

em sala de aula, com palestras ou vídeos realizados eventualmente, a ação preventiva deve 

estar incorporada na rotina da instituição com uma educação continuada. Não se trata de um 

trabalho pontual diante da constatação do consumo de drogas na unidade escolar, mas de uma 

decisão de atuar na formação continua dos alunos. É na verdade, sair de metodologias 

tradicionais fora da sala de aula, permitindo a criação de espaços para debates, reflexões e 

transformações. Conforme o estudo, a escola e seus familiares fazem parte desse processo de 

formação dos adolescentes para uma tomada de decisão. Então, o foco principal do trabalho 

da escola deve ser a reflexão, contribuindo para uma visão crítica das situações e dos 

problemas e para o desenvolvimento de escolha dos adolescentes.  
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Anexo 

 

Roteiro de entrevista na Escola Classe 304 de Samambaia-DF 

 

1. Quanto tempo a escola está em funcionamento? 

2. Quantos alunos estão matriculados 

3. Em que medida o uso de drogas é um problema no cotidiano da escola e no 

desempenho de seus alunos? 

4. Tem conhecimento se existe uso ou comercialização nas proximidades da escola? 

5. O tema do uso de drogas está incluso no programa? 

6. Há encontros, rodas de conversa ou outras atividades para tratar a questão? 

7. Como a universidade poderia ajudar a escola a lidar com esse problema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


