
Reflexões sobre o consumo de álcool e 
outras drogas entre jovens

Clarice S Madruga: Psicóloga, Doutorado e Pós-Doutorado em Psiquiatria e Psicologia Médica pela UNIFESP e Kings
College London, Mestrado em Substance Misuse pela Universidade Sussex no Reino Unido e Mestrado em Neurociências pela
UFRGS. Coordenadora do Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (LENAD) e Referência Técnica do Programa de prevenção
ao uso de substâncias #Tamojunto pela Coordenadoria de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúd



A adolescência...



O sistema de 
controle de impulsos 
ainda não está pronto

O sistema de 
apreciação do efeito das 
drogas está.... 

Maturação Cerebral

Até aos 20 anos...



Normas Sociais
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Impacto do álcool no cérebro adolescente

Baixo rendimento 

Alteração permanente na capacidade de auto-regeneração

Aumento da predisposição para depressão, ansiedade 
e/ou dependência de QUALQUER substância

Comportamentos de risco, transtornos de 
conduta



Normas Sociais



Percentagem de Estudantes Americanos (12º ano) que Reportaram
Uso Diário de Maconha
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Fonte: Estudo: ”Monitoring the Future” – Universidade de Michigan



Maconha HOJE
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A maior parte dos usuários
do Brasil preferem

maconha de alta potência
a maconha “normal”

%



42%

37%

7%

Já experimentou 
maconha 
(8 milhões de pessoas)

Usou no último 
ano
(3.4 milhões de 
pessoas)

É dependente
(1.3 milhões de pessoas)

Consumo e Dependência de Maconha no Brasil 
(2012)



Procura por serviço de emergência após uso

%



Onde o usuário acha que as drogas 
são feitas

Onde os fabricantes gostariam de 
fazer as drogas

Onde elas 
realmente 
são feitas

Drogas sintéticas hoje…
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Como prevenir?



Estilos Parentais

(Arria et al., 2011; Dube et al., 2001; Alati et al., 2010;  Baús et al., 2002) 

R e s p o n s i v i d a d e

E x i g ê n c i a
ALTO BAIXO

ALTO Autoritativo Autoritário

BAIXO Indulgente Negligente



Checkup de habilidades parentais

https://d14rmgtrwzf5a.cloudfront.net/sites/default/files/familycheckup_8_15.pdf



1. COMUNICAÇÃO

Antes de conversar… 
ü Tenha certeza que é um bom momento, sua atenção deve ser de 100%

ü Tenha um plano, defina sua opinião e limites

ü Limite as distrações

ü CALMA E PACIÊNCIA

“Você sabe comunicar problemas de relacionamento com seu
filho de forma clara e calma?”



1. COMUNICAÇÃO

Durante a conversa:

üControle emoções e reações

üPerceba se não está irritado demais para continuar

ü Interrompa a conversa se você ficar irritado demais

üFaça um plano para lidar com a situação em 24hs



2. ENCORAJAMENTO
Você consegue

ü Ajude a desmembrar o problema em partes menores
ü Relembre dos seus pontos positivos e experiências de sucesso
ü Lembrar de como lidou com desafios no passado

Você tem boas idéias
ü Peça para compartilhar sentimentos e opiniões
ü Peça opinião sobre planos e eventos
ü Peça ajuda para solucionar problemas familiars
ü Ouça

Você é importante
ü Lembre do que foi dito
ü Participe de atividades
ü Reconheça e relembre eventos

“Você sabe elogiar, valorizar e encorajar??”



2. ENCORAJAMENTO

✘Ser sarcástico ou negativo

✘Comparar com outros

✘Assumir a tarefa

✘Relembrar experiências negativas



3. NEGOCIAÇÃO

üEscolher problemas ESPECÍFICOS

üEncarar o problema de forma neutra

üReconhecer comportamentos / aspectos positivos

üAceitar a SUA parte no problema

üConfirmar o que entendeu, mostrar compreensão

ü Interromper se ficar muito irritado

“Você consegue negociar conflitos emocionais e chegar em
soluções?”



4. ESTABELECER LIMITES
Ajuda os pais a ensinar auto-controle e responsabilidade
Demonstra cuidado

PASSO 1: Determinar as regras: 
- devem ser específicas e simples
- compreensíveis
- esclarecer consequências
- estar preparado para seguí-las 

PASSO 2: Acompanhamento: 
- dar a consequência de quando a regra é quebrada
- observar e valorizar quando a regra é seguida

“Você consegue definir regras??”



4. ESTABELECER LIMITES

Testar limites faz parte do desenvolvimento!  
Como definir as consequências quando a regra é quebrada:

“SANE” : 

Small consequences
Avoid punishment
Non-abusive responses
Effective consequences

“Você sabelidar com a quebra de regras?”



5. SUPERVISÃO

ü Conhecer a rotina / agenda do seu filho

ü Ligar/msg aleatoriamente / surpreender
ü Checar onde está
ü Manter boa comunicação com outros adultos que interagem com seu filho

“Você monitora?”

Monitorar não é proibir, isolar.



6. CONHECER OS AMIGOS DO SEU FILHO
ü Se comunicar com os amigos e seus pais sempre que possível

ü Participar e se envolver em atividades na escola/ eventos

Ajude seu filho a ver que 

qualidades devem valorizar em
seus amigos



Estabelece Limites – Cumpre regras

Consegue se comunicar com clareza e calma

Incentiva comportamentos positivos
diariamente

É capaz de negociar conflitos emocionais e 
trabalhar juntos para uma solução

Monitora sua rotina, atividades

Checklist de habilidades parentais (NIDA)



Mais sobre habilidades parentais focadas
na prevenção do uso de drogas…



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Obrigada! 

Contato:

Clarice: 
clarice.madruga@unifesp.br

Site Educa: 
www.educasaude.com
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Bate-Papo com Especialistas

Público: Pais e cuidadores

Participantes: De 20 a 40 por turma

Carga Horária: 3 horas com intervalo de 30min

Frequência: Mensal

Conteúdo:
- Dimensões do problema
- Tipos de substâncias psicoativas
- Efeitos e riscos
- Prevenção
- Manejo
- Redução de riscos e danos


