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As tomadas de decisões sobre com quem, onde e como prevenir o uso prejudicial de álcool e outras 

drogas devem sustentar-se em boas práticas nesse campo, com resultados que apontem para diminuição do 
uso já iniciado e/ou retardamento da idade de experimentação. Agregados a resultados de melhoria de 
vínculos institucionais, fortalecimentos de projetos de vida e ampliação da participação de sujeitos e 
coletivos, as ações de prevenção podem favorecer políticas locais, sejam elas sociais ou comunitárias. 

Muitos avanços já foram produzidos nesta área e há uma significativa produção científica sobre a 
avaliação internacional de programas preventivos (Becoña Iglesias, 2002; European Drug Addition 
Prevention Trial, 2013; Faggiano, 2010; Sánchez, 2009; Sloboda & Bukoski, 2003). Os informes de medidas 
sobre drogas na Europa demonstram que boa parte das intervenções preventivas, apesar de bastante 
difundidas, ainda não se apoiam em dados de efetividade. Esse tem sido indicado como um dos pontos 
frágeis nas políticas de prevenção (Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, 2011). 

Há no Brasil uma tendência à organização de programas e ações de prevenção não articulados entre 
si e que se definem como preventivas, mas são assim definidas mais pela intenção de prevenir que pelo 
efeito preventivo verificado (Büchele, Coelho & Lindner, 2009). Diante da crescente importância que a 
questão do uso de drogas por crianças e adolescentes ganhou no Brasil nos últimos anos, e impulsionada 
pelo plano de enfrentamento ao crack (BRASIL, Decreto nº 7179 de 20 de maio de 2010), a Coordenação 
Geral de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas (CGMAD), do Ministério da Saúde, em parceria com o 
Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime (UNODC), com a Secretaria Nacional de Políticas sobre 
Drogas (SENAD), do Ministério da Justiça, e com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), vem investindo desde 
2013 na adaptação, implantação, avaliação e difusão de três programas de prevenção do uso de drogas 
entre educandos e comunidades brasileiras: Strengthening Families Program, destinado a famílias e 
adolescentes de 10 a 14 anos, o Good Behavior Game, dirigido a educandos de 6 a 10 anos, e o Unplugged, 
focado em educandos de 11 a 14 anos. Tais estratégias foram selecionadas devido a robustos dados de 
pesquisas que indicaram sua efetividade em proteger crianças e adolescentes de futuros usos prejudiciais 
de álcool e outras drogas, como os apresentados na tabela abaixo.  

 

DADOS DE EFETIVIDADE DOS PROGRAMAS GOOD BEHAVIOR GAME, UNPLUGGED E STRENGHTENING FAMILIES 

Good Behavior Game (GBG) Unplugged Strenghtening Families (SFP) 
Ao ser implementado com crianças de 
6 a 8 anos, estudos mostram que aos 
19-21 anos essas mesmas crianças 
apresentam: 
o Redução de 42,8% na 

probabilidade de uso prejudicial 
de drogas;  

o Redução de 50% na 
probabilidade de uso prejudicial 
de drogas por meninos; 

o Redução de 65% na 
probabilidade de uso prejudicial 
de drogas por meninos com 
padrões de interação disruptivos 
e agressivos na infância; 

o Redução de 35% na 
probabilidade de uso prejudicial 
de álcool. 
Fonte: Kellam et al., 2008 

Ao ser implementado com adolescentes entre 12-14 
anos: 
o Redução de 20% na probabilidade de episódios 

de embriaguez; 
o Redução de 38% na probabilidade de episódios 

embriaguez frequente; 
o Reduziu em 26% as chances de uso recente de 

maconha. 
Fonte: Faggiano et al., 2008 

 
Ao ser implementado em adolescentes entre 10-14 
anos: 
o Retardamento da idade média do primeiro uso; 
o Redução de 30% na probabilidade de fumarem 

cigarros diariamente; 
o Redução de 28% na probabilidade e de 

experimentarem um episódio de intoxicação 
alcoólica. 
Fonte: www.eudap.net 

Crianças e adolescentes que 
participaram do programa 
apresentam: 
o Redução de 30% na 

probabilidade de uso 
prejudicial de álcool; 

o Redução de 46% na 
probabilidade de uso de 
tabaco;  

o Melhora da qualidade de 
vínculo entre pais e filhos; 
Fonte: Spoth et al., 2001 
 

o Retardamento da idade média 
do primeiro uso de álcool, 
tabaco e maconha 
Fonte: Allen, Coombes & 
Foxcroft, 2007 

 
 



A iniciativa do Governo Federal brasileiro de organizar boas práticas no campo da prevenção e, para 
isso, de adaptar as metodologias selecionadas culminou na oferta dos programas Elos - Construindo 
Coletivos, #Tamojunto e Famílias Fortes, descritos a seguir.  

 
 CARACTERÍSTICAS, PÚBLICO ALVO E OBJETIVOS DOS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO EM AD DA CGMAD 

Programa 
Elos 

 

O Programa Elos – Construindo Coletivos (versão adaptada do Programa Good Behavior Game) é 
uma ação intersetorial que envolve os setores da Saúde e Educação, voltado a crianças de 6 e 10 
anos matriculadas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. O programa tem por objetivo fortalecer 
vínculos sociais, favorecer processos de ensino e aprendizagem e reduzir interações que aumentam 
a vulnerabilidade das crianças da faixa etária atendida, especificamente interações conflitivas, de 
dispersão e retraimento nos contextos de sala de aula. Paralelamente, fomenta o desenvolvimento 
de habilidades de vida, reduz fatores de risco e fortalece fatores de proteção ao uso de álcool e 
outras drogas nos ambientes escolar e familiar.  

Programa 
#Tamojunto 

 

 
O #Tamojunto (versão brasileira do Unplugged) é uma estratégia intersetorial de prevenção do uso 
de drogas realizada em escolas, recomendada para educandos de 13 a 14 anos, com envolvimento 
dos setores da Saúde e Educação. Caracteriza-se por atividades interativas, lúdicas e dinâmicas que 
estimulam diálogos constantes integrando discussões sobre elementos do estilo de vida dos 
adolescentes. O programa promove o desenvolvimento de habilidades sociais, pensamento crítico e 
questionamento das crenças normativas sobre o uso prejudicial de álcool e outras drogas. 
 

Programa 
Famílias 
Fortes 

 

 
O Programa Famílias Fortes (versão brasileira do SFP) é uma proposta de intervenção para famílias 
com jovens de 10 a 14 anos, que atua no fortalecimento de vínculos familiares, sendo realizada 
intersetorialmente entre os setores Saúde e Assistência Social. O programa é baseado em 
estratégias interativas que ampliam o diálogo e fortalecem os vínculos entre pais/responsáveis e 
filhos, de modo que estes vínculos funcionem como fatores de proteção relacionados à redução de 
conflitos familiares e à prevenção do uso prejudicial de álcool e outras drogas pelos jovens.  
 

 
Os três programas foram cuidadosamente monitorados pela CGMAD e, em uma parceria com a 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Universidade 
de Brasília (UNB), passaram por contínuos processos de avaliação. Os dados sistematicamente coletados e 
os estudos realizados agregam segurança aos efeitos da implementação e de sua adequação às 
características da cultura brasileira e, por isso, qualificam uma política pública no campo da prevenção. A 
seguir, são apresentados os principais dados de monitoramento coletados e resultados de estudos que 
acompanharam as experiências brasileiras: 
 

DADOS DE MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS ELOS, #TAMOJUNTO E FAMÍLIAS FORTES 

Programa Elos Programa #Tamojunto Famílias Fortes 
o 79% dos educadores afirmaram que 

o programa ampliou sua percepção 
positiva sobre si próprios como 
educadores (2014); 

o 92% dos educadores afirmam que os 
educandos passaram a se relacionar 
de maneira mais cooperativa e 
harmônica (2015);  

o 75% dos multiplicadores afirmam que 
a participação no programa promove 
cooperação e troca entre os setores 
Saúde e Educação (2016); 

o 97% dos multiplicadores afirmam que 
o programa é viável de ser 
implementado (2016); 

o 67% dos profissionais afirmam que o 
Componente Familiar do programa 
promove maior aproximação entre 
famílias e escola (2016). 

o 97% dos educadores afirmaram que 
o programa ampliou sua percepção 
positiva sobre si próprios como 
educadores (2014) 

o 95 % dos educadores afirmam que os 
educandos se tornaram mais 
receptivos para o convívio (2015); 

o 80% dos educadores afirmam que os 
educandos passaram a respeitar mais 
uns aos outros (2015);  

o 85% dos profissionais afirma que o 
programa facilita a aproximação 
entre setores Saúde e Educação 
(2016); 

o 45% dos professores se sentiram 
mais motivados a partir da aplicação 
do Programa (2016). 
 
 

o 76% dos facilitadores do programa 
afirmam que o programa contribuiu 
para o fortalecimento dos vínculos da 
família com o serviço (2014); 

o 89% dos facilitadores afirmam que 
atuar no programa ampliou sua 
percepção positiva sobre si próprios 
como profissionais (2015); 

o 99% dos facilitadores 
recomendariam o programa para 
outros profissionais (2016) 

o 75% dos facilitadores do programa 
tiveram vínculos estabelecidos com 
os participantes (2016) 

o 89% dos profissionais consideram os 
temas do programa importantes para 
serem abordados com as 
famílias/comunidade (2016) 



DADOS DE AVALIAÇÕES NACIONAIS DOS PROGRAMAS ELOS, #TAMOJUNTO E FAMÍLIAS FORTES 

Programa Elos Programa #Tamojunto Famílias Fortes 
o Melhora no nível do aprendizado dos 

educandos, devido à maior concentração 
nas atividades; 

o Melhora nas atitudes dos educandos, 
incluindo ações de cooperação, respeito, 
ajuda mútua, comunicação e autonomia;  

o Inclusão de alunos antes excluídos 
socialmente da turma; 

o Fortalecimento de habilidades 
pedagógicas inclusivas e de gestão de sala 
de aula participativa por parte do 
professor; 

o Diferença positiva para alunos com 
padrões de comportamento 
agressivo/disruptivo; 

o Reduções de interações agressivas; 
o Melhoras nos comportamentos de 

engajamento em tarefas e autocontrole. 
Fonte: Schneider et al., 2016  

o 70% dos educandos considerou que 
o programa ajudou com questões 
de escolhas e opções de vida; 

o 80%  dos educandos declarou que o 
programa ajudou a melhorar o 
clima da sala de aula; 
Fonte: Pesquisa TJ 2013 
 

o Alta aceitabilidade  
o Efeitos indicativos de proteção ao 

Bullying 
Fonte: Horr, 2015 
 

o Efeitos protetivos do programa 
para uso no ano de drogas (álcool, 
inalantes e maconha) no grupo de 
faixa etária entre 13 e 15 anos  
Fonte: Pesquisa TJ 2014 

o Jovens e familiares identificaram-
se com as atividades e fizeram 
ótima adesão às ações. 

o Jovens e familiares relataram 
aumento da qualidade do 
relacionamento familiar 

o Jovens tiveram melhoras no 
desempenho escolar 

o O programa contribui para o 
fortalecimento do vínculo das 
famílias com os serviços 
Fonte: Murta et al., 2014 

 
Com a segurança proporcionada pelo monitoramento da execução dos programas e pelas avaliações 

realizadas referentes à adaptação transcultural, à viabilidade, aceitabilidade e eficácia das estratégias, torna-
se possível alcançar sua difusão em larga escala. A seguir, apresentamos o alcance dos programas ao final do 
ano de 2016, em seis estados do país, com vistas de expansão para todas as unidades federativas ao longo 
do biênio 2017-2018.  

 

2016 ELOS #TAMOJUNTO  FAMILIAS FORTES 

Escolas 59 178 Grupos de famílias 81 

Turmas 236 410 Famílias 455 

Educandos 6.236 13.394 Multiplicadores Formados 228 

Profissionais de saúde 
envolvidos na Oficinas 
de Pais e Responsáveis 

68 365 
Profissionais da saúde 

atuantes  
237 

Multiplicadores Locais 
de Saúde e Educação 

121 142 
Multiplicadores Locais de 

Saúde e Assistência 
195 

 
A presente inciativa tem como princípio a solidariedade entre os entes federativos e está baseada 

numa perspectiva de articulação em rede para que possamos somar esforços na organização de novos 
modos de produzir hábitos de vida saudáveis pautados na coesão social. Assim, a implantação dos 
programas se dá, na maioria dos casos, por meio de parcerias intersetoriais entre Saúde, Educação, 
Assistência Social, podendo também envolver outros parceiros de acordo com as características de cada 
território.  
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