
O fortalecimento do vínculo entre pais e filhos tem 

se mostrado uma maneira eficaz para promover o 

cuidado e a proteção de jovens diante dos desafios 

da prevenção ao uso precoce ou indevido de drogas 

lícitas e ilícitas. Esse é um problema grave que requer 

ações de cidadania de toda a comunidade que 

incluem esforços para lidarmos com o problema de 

forma adequada.

Reconhecendo a complexidade da tarefa preventiva, 

sabemos que nossas práticas devem contemplar 

o reposicionamento de nossas atitudes e o 

engajamento em ações de caráter coletivo. Assim, 

o cuidado e a proteção presentes nos ambientes 

familiar e escolar e nos espaços de convivência são 

fundamentais para o acolhimento, a proteção e a 

segurança dos nossos jovens.

O Fórum Permanente de Prevenção à Venda e ao 

Consumo de Bebidas Alcoólicas para Crianças e 

Adolescentes é composto por entidades, escolas, 

órgãos públicos e entidades representativas, 

constituindo-se em espaço de encontro e de 

desenvolvimento de ações comuns que buscam unir 

a comunidade e o Poder Público para cuidar melhor 

campanha
Contra 
O consumo
 De álcool
 Na adolescência

DICAS PARA PAIS  
E RESPONSÁVEIS

PROMOTORES:



Por que o consumo de álcool 
entre adolescentes é um problema?
 
- As áreas do cérebro encarregadas de controlar os 
impulsos, fazer bons julgamentos e tomar decisões ainda 
não estão totalmente prontas na adolescência. O uso de 
álcool nessa faixa etária faz com que esse processo seja 
prejudicado, comprometendo a avaliação de riscos, bem 
como a tomada de decisões na vida futura.

- Aqueles que começam a beber antes dos 15 anos 
apresentam predisposição quatro vezes maior de 
desenvolver dependência. 

- O consumo de álcool é um dos cinco principais fatores  
de risco para mortalidade no trânsito.

- Expõe o adolescente a situações de risco e vulnerabilidade.

- É considerado porta de entrada para outras drogas.

Como discutir essas  
questões com seu(sua) filho(a)?

- Compartilhe suas crenças e valores.

- Converse sobre o uso de drogas e os seus efeitos, 
considerando dados científicos. 

- Seja assertivo no diálogo, na escolha do local 
e momento para conversar, com calma e tempo 
suficiente. Escute o que seu(sua) filho(a) pensa.

- Não tenha medo de estabelecer limites ou de 
desagradá-lo (a). 

- Seja exemplo, é fundamental.

- Fique atento a sinais de risco: baixa autoestima, 
dificuldades escolares, tristeza e/ou isolamento social.

Se a festa for na sua casa?

- Garanta que não haja consumo de álcool entre os jovens. 
Isso é crime (Art. 243 do ECA).

- Deixe claras as regras da festa para os pais e os colegas de 
seu(sua) filho(a).

- Tome rápidas providências se identificar situações de risco.

- Acompanhe a festa.

- Não esqueça que você é o responsável legal pelos 
adolescentes que estiverem em sua residência.

se SEU(SUA) filho(a) vai  
a uma festa em outro local?

- Procure levar à festa e buscar, ou combinar com os pais dos 
amigos a carona. Estabeleça horários.

- Observe a entrada no local e fique atento a situações de 
oferta e consumo de álcool.

- Não permita que seu filho participe de “esquentas” , que 
habitualmente acontecem antes das festas.

- Pesquise antecipadamente sobre a proposta do evento e o 
local (Quem é o responsável? Produtora? Pais? Qual o nível de 
segurança do local?).

- Contate o responsável pela festa se perceber o consumo de 
álcool entre os adolescentes.

- Ofereça auxílio para resolver a situação e prestar apoio aos 
adolescentes envolvidos, se observar que houve uso e/ou 
abuso de álcool.

- Denuncie o responsável, se não houver outra  
possibilidade de solução, por meio do Disque 100.

Como construir uma rede de proteçao 
para nossos filhos?

- Conheça os pais dos amigos, construa vínculos  
e mantenha uma comunicação permanente  
entre as famílias.

- Compartilhe com os outros pais seus valores. Fica mais 
fácil criar uma rede de proteção quando se compartilha 
os mesmos princípios. 

- Troque informações sobre festas e outros eventos em 
que os jovens estiverem envolvidos.

- Combine critérios comuns para realização de festas.

- Valorize um estilo de vida saudável.

- Converse e ajude seus(suas) filhos(as)  
a construir um projeto de vida.

- Mantenha um bom diálogo com o colégio 
 e acompanhe a vida escolar do seu filho.

- Participe e colabore nos eventos que tratam sobre esse 
tema na escola.

Onde procurar mais informações:
Filme Art. 243:  Acesse: www.cinemanaescola.com.br

SENAD -  Esplanada dos Ministérios Bloco “A” - 5º Andar. Brasília - 

DF. CEP:70.050-907 -  Acesse: www.senad.gov.br

Central de Atendimento VIVA VOZ: O VIVAVOZ é uma central 
telefônica de orientações e informações sobre a prevenção do 
uso indevido de drogas. O telefonema é gratuito e o atendimento 
é sigiloso. A pessoa não precisa se identificar.  Contato: 0800 510 

0015 -  Acesse: psicoativas.ufcspa.edu.br/vivavoz . 

Observatório Brasileiro de Informações Sobre Drogas – OBID: 

Acesse: www.obid.senad.gov.br

Políticas Sobre Drogas  - Cartilha para pais de adolescentes 

Acesse: http://bit.ly/2yo9Wg5

hoje tem festa do Terceirão?

GRUPO DE PAIS

Eu posso levar

 

as

 

gurias se quiser 

vou avisar a Júlia!

A festa é no

 

Clube LM,

 

é um espaço seguro

onde é a festa?
Ana Medeiros

a Júlia quer

 

ir, mas não 
consigo levar

Ana Medeiros

Pode ser! 
Ana Medeiros

Roberto Farias


