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APRESENTAÇÃO

O objetivo do Projeto “ORIENTAÇÃO QUE BATE À PORTA” é a visita de 

voluntários, devidamente capacitados, aos mais diversos lares do município de 

Erechim, para orientar os pais de como proceder para prevenir, em suas casas, o 

uso das drogas. A cartilha é um guia de procedimentos simples e prático, numa 

linguagem acessível, que pode auxiliar os pais, familiares e responsáveis a 

manterem seus filhos longe das drogas, bem como pode auxiliá-los a identificar 

precocemente se seus filhos estão envolvidos com o mundo da drogadição.

A Organização Mundial de Saúde classifica o abuso de drogas uma 

verdadeira doença social epidêmica. Como toda epidemia, o abuso de drogas 

apresenta três elos fundamentais:

O AGENTE: a droga;

O HOSPEDEIRO: a pessoa, geralmente jovem;

O AMBIENTE: a escola, a família, o grupo ou a turma.

- Secretaria Municipal da Cidadania de Erechim

- Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM

- Brigada Militar - 13º BPM

- PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas

- Conselho Municipal de Saúde – CMS

- Conselho Municipal de Entorpecentes – COMEN

- Delegacia de Polícia para a Mulher

- Coordenadoria da Mulher de Erechim

- Secretaria Municipal de Saúde de Erechim

- Secretaria Municipal da Segurança Pública

     e Proteção Social de Erechim

- RBS TV Erechim

: Comissão de Saúde e Meio AmbienteREIMPRESSÃO
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DEFINIÇÕES E
OS PERIGOS DAS DROGAS

4. OUTROS PREJUÍZOS CAUSADOS PELO USO DAS DROGAS:

As pesquisas demonstram que se adiarmos o contato das crianças 
e adolescentes com o álcool e o cigarro, elas correrão menos riscos de 
terem problemas com o uso de outras  drogas ou com a dependência 

quando se tornarem adultos.

Informar que a bebida alcoólica, por exemplo, a cerveja, é uma droga 
classificada como ilícita e de alto prejuízo social para crianças e adolescentes, 

e que, muitas vezes, 
, inclusive o crack.

 é qualquer substância psicoativa capaz de produzir alterações 
no organismo de maneira a modificar a atividade dos órgãos ou o comportamento 
do indivíduo, causando no início uma sensação de prazer, mas com o tempo leva 
o indivíduo às seguintes consequências:

 se o uso de drogas é contínuo o cérebro, 
gradualmente, adapta-se à presença da droga e exige quantidades cada vez 
maiores para que o usuário se sinta bem. Assim, é preciso uma dose maior para 
chegar ao efeito anterior.

 à medida que o uso de drogas se intensifica e 
se torna mais frequente, desenvolve-se a dependência física, quando o corpo 
necessita da droga para se sentir bem. Uma reação física, chamada de crise de 
abstinência, ocorre quando o usuário, nessa situação, tenta parar o uso.

se estabelece a dependência 
quando o usuário é dominado por uma vontade quase incontrolável de usar a 
droga a qual se habituou. O usuário começa a pensar que não pode mais viver 
sem a droga, a ansiedade aumenta e a pessoa normalmente tem uma forte 
sensação de mal-estar.

sendo a primeira droga experimentada introduz as 
outras drogas

DROGA

1. TOLERÂNCIA:

2. DEPENDÊNCIA FÍSICA:

3. DEPENDÊNCIA PSICOLÓGICA: 

• Dificulta o aprendizado na escola;
• Aumenta a vontade de correr riscos;
• Interfere na capacidade de aprender e dirigir com segurança;
• Coloca os usuários em risco de acidentes, overdose e morte;
• Adia a sua capacidade de aprender a lidar com sentimentos negativos;
• Diminui as chances de ser bem-sucedido e de conseguir o que deseja 

da vida.



FATORES DE RISCOS E DE PROTEÇÃO

COMO SE COMUNICAR COM SEUS FILHOS
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FATORES DE RISCO:

FATORES DE PROTEÇÃO:

• Jovens soltos, sem supervisão após o horário 
escolar;

• Pais que permitem que seus filhos adolescentes 
consumam bebida alcoólica, cigarro ou outras drogas;

• Pouco ou nenhum monitoramento das amizades 
dos filhos;

• Pais que proporcionam maus exemplos aos seus 
filhos mandando os mesmos buscarem cerveja na 
geladeira, no bar ou comprar cigarro;

• Uso de drogas na família, principalmente álcool e cigarro.

• Pais que desenvolvem vínculos afetivos com seus filhos.
• A família tem regras bem definidas em relação ao comportamento dos 

filhos, estipulando limites e consequências quando as regras não são seguidas.
• A família valoriza e incentiva a educação.
• Pais carinhosos, presença permanente do diálogo em família, sem 

críticas ao invés do estilo excessivamente autoritário ou excessivamente 
permissivo.

• Pais e filhos passam bom tempo interagindo como uma família unida.
• Atividades conjuntas entre pais e fi lhos (esporte, educação, lazer)

Alguns pais acreditam que educar os filhos sobre drogas 
tem que começar cedo. Na hora do jantar, começam a 

falar com seus filhos sobre os perigos da maconha, da 
cocaína e do crack, momentos depois, os filhos estão 
entediados, inquietos, contando os minutos para a 
conversa acabar. Os pais, no entanto, sentem-se 
aliviados, com a consciência limpa de que cumpriram 
com seu dever. Passadas algumas horas, todos 
esqueceram o assunto. A iniciativa dos pais teve 
poucos efeitos.

O equívoco desses pais, bem intencionados, não é a ideia de que 
prevenção deve começar cedo, mas sim, a falta de sintonia entre a conversa e a 
realidade das crianças. Como a questão do consumo de drogas é, salvo raras 
exceções, algo distante da realidade das crianças, é muito mais importante 
abordar os riscos de uso de substâncias químicas, mencionando produtos visíveis 
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A CONVERSA DEVE SER ADEQUADA À IDADE DA
CRIANÇA / ADOLESCENTE

CONSTRUINDO UMA REDE DE APOIO

O QUE FAZER PARA EVITAR QUE
OS FILHOS SE ENVOLVAM COM DROGAS

ESTRATÉGIAS PARA PROTEGER
OS FILHOS DAS DROGAS

no cotidiano, como remédios, cigarros e bebidas alcoólicas, ou seja, usar 
situações apresentadas na TV ou no bairro para discutir o tema com os filhos.

Procure 
, assim, vocês ficarão à vontade para se ligarem e verificarem os planos de 

seus FILHOS.
Os pais próximos, mantendo contato permanente com os filhos, poderão 

discutir as preocupações comuns, principalmente na fase da adolescência e 
juntos estabelecerem regras e compartilharem experiências. Dessa forma seus 
filhos não poderão mais responder: “Mas  vai, mas  
pode, etc.”.

conhecer os pais dos amigos de seus filhos e converse com 
eles

todo mundo todo mundo

Ü
Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Supervisionar os passos dos filhos;
Envolver os filhos em atividades 

extracurriculares (esporte, música, etc);
Nunca deixar os filhos em casa sozinhos, 

mesmo por pouco tempo;
Não deixar os filhos receberem amigos que 

você não conhece, quando não há supervisão;
Controlar se os filhos estão frequentando as 

atividades escolares;
Estabelecer regras e fazer cumprir horários de 

chegada em casa;
Supervisionar e acompanhar as tarefas e os 

projetos escolares;
Telefonar para a casa do amigo de seu filho para 

verificar a programação com os pais dele;
Conhecer os amigos e os pais dos amigos dos 

filhos;
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Quanto menos drogas os pais e a família usarem, 
menos drogas os flhos irão usar.

Quanto mais amor e carinho os pais e as famílias dedicarem 
aos seus flhos, maior proteção seus flhos terão.

TESTE PARA SABER SE SEU FILHO USA DROGAS

Ü
Ü
Ü

Orientar os filhos a evitarem lugares arriscados;
Orientar os filhos a andarem em grupos;
Ficar sempre alerta para sinais de perigo.

SINAIS DE ALERTA

1.  Seu filho parece retraído, deprimido, cansado e descuidado com seu 

aspecto pessoal?

2.  Você o percebe hostil, agressivo, não cooperando com as normas 

familiares?

3.  Seu filho encontra dificuldades ou falta de diálogo com outros 

membros da família, vínculos desfeitos, atitudes violentas ou agressivas?

4.   Mudou radicalmente seu grupo de amizades?

5.  Na escola, está com dificuldades com notas, professores e colegas, 

repetiu o ano ou abandonou os estudos?

6.   Perdeu o interesse por passatempos, esportes, hobbies ou outras de 

suas atividades favoritas?

7.  Houve mudanças visíveis no seu visual, como cabelo descuidado, 

roupas sujas, falta de higiene, etc.?

8.   Houve modificações nos seus hábitos de alimentação e sono?

9.   Usa desodorantes ou perfume para disfarçar algum cheiro?

10.  Já apresentou os olhos vermelhos ou pupilas dilatadas?

11. Tem atitudes agressivas, violentas ou mentirosas frente às suas 

perguntas?

12.  Em sua casa faltaram objetos de valor? Seu filho tem a necessidade 

constante de dinheiro?

13.   Ele usa colírios constantemente e sem motivo aparente?
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DESCOBRI QUE MEU FILHO ESTÁ USANDO
DROGAS. O QUE FAZER?

14. Viu caixas de fósforos furadas no centro ou qualquer outro artefato 

(piteiras, cachimbos) que permitam fumar o cigarro de maconha, sem queimar os 

seus dedos e lábios?

15. Já encontrou papel de seda ou papelote de cigarro artesanal nas 

coisas de seu filho?

16. Tem conversas telefônicas ou encontros escondidos e com 

desconhecidos?

17. Já percebeu um forte cheiro adocicado nas roupas, cabelo, carro, 

quarto, armário ou lençóis de seu filho?

18. Já encontrou cartões de crédito, lâminas de barbear usadas, canetas 

plásticas sem carga, colheres tortas ou queimadas, espelhos ou pratos, seringas, 

torniquete de borracha entre as coisas de seu filho?

19. O nariz de seu filho tem sangrado ou está constantemente com 

coriza?

20. Ele apresenta manchas roxas de picadas de agulhas nos braços, 

pernas e pés?

21. Ele apresenta manchas amareladas entre as pontas dos dedos 

polegar e indicador?

1.  Não dramatize o fato. Encare-o com realismo e objetividade. Discuta-o com 

sua esposa (o) ou com alguém de muita confiança. Lamúrias, recriminações, 

agressividade, violência, não ajudam em nada.

2.  Tenha uma conversa franca, sincera e leal com 

seu filho. Procure colocá-lo à vontade a fim de 

descobrir toda a verdade.

3.  Não rotule seu filho, chamando-o, por 

exemplo, de maconheiro, marginal, nem faça 

ameaças de expulsá-lo de casa, de interná-lo 

em hospitais psiquiátricos, comunidades 

terapêuticas ou de denunciar os seus 

colegas.

4. Nunca fique se recriminando ou 

procurando culpados pelo fato. Perguntas 

tais como: “Onde é que falhamos?” não 

ajudam em nada.
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CRACK NEM PENSAR

O CRACK É CONSIDERADO COMO UMA 
DAS DROGAS DE AÇÃO MAIS RÁPIDA E 

PODEROSA QUE SE CONHECE.

5.  Converse com um profissional de confiança a respeito do assunto.

6.  Procure dar a seu fi lho todo o apoio necessário. Não basta fornecer-

lhe a ajuda de profissionais, é necessário envolver também toda a família no 

processo terapêutico. Chegou a hora de mostrar a seu filho que os seus melhores 

amigos estão dentro de sua própria casa. Faça um mutirão familiar para apoiá-lo 

nessas horas difíceis que atravessa.

7.  Lembre-se de que: as melhores armas que temos para combater o 

abuso de drogas são o amor, carinho, compreensão, diálogo e informação. USE-

AS.

O QUE É: 

O EFEITO: 

A DEPENDÊNCIA: 

a pedra de crack é produzida com a mistura de cocaína e 

bicarbonato de sódio ou amoníaco e água. Essa mistura é fervida. Com o calor, a 

cocaína se solidifica transformando-se em cristais ou pedras, que são fumadas 

em cachimbo. O som dessas pedras quando queimam originaram o termo 

CRACK.

o crack chega ao cérebro em oito a 12 segundos e provoca 

intensa euforia e autoconfiança. Essa sensação persiste por cinco a 10 minutos. 

Para comparar, ao ser cheirada, a cocaína em pó leva de 10 a 15 minutos para 

fazer efeito. O consumo do crack é maior que o da cocaína, pois é mais barato, 

mas os efeitos duram menos. Por ser estimulante e por ser fumada, ocasiona mais 

rapidamente a dependência física e, posteriormente, pode levar à morte por sua 

terrível ação sobre o sistema nervoso central e cardíaco.

a fumaça do crack atinge rapidamente o pulmão, 

entra na corrente sanguínea e chega ao cérebro. É a forma de 

uso, não a composição, que torna a pedra mais potente. Por 

isso a dependência pode ser imediata.

congestão nasal, 

tosse e expectoração de mucos negros, dano aos pulmões, 

queima de lábios, língua e garganta, perda de peso de 

forma muito rápida, desnutrição profunda, irritabilidade, 

CONSEQUÊNCIAS À SAÚDE: 
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A causa mais comum de óbito é a exposição à violência 
e a situações de perigo, por causa do envolvimento com 

traf icantes, por exemplo.

TRATAMENTO

DIZER NÃO ÀS DROGAS É UM ATO DE LIBERDADE E 
INTELIGÊNCIA!

Para buscar apoio, informação e tratamento procure os serviços de saúde 
de Erechim, através das Unidades Básicas de Saúde, que encaminharão os 
usuários e familiares para os serviços especializados (Centro de Apoio 
Psicossocial – CAPS II e CAPS AD) onde profissionais, devidamente preparados, 
irão orientar a família e dar o devido encaminhamento ao problema.

A dependência química é uma doença 
progressiva e totalmente alienante e, se não tratada, 
fatal. Se o dependente estiver disposto a se recuperar, 
pode escolher um dos tipos de tratamento existentes 
ou a combinação deles, sendo que qualquer 
tratamento pode ser eficaz, se levado a sério.

O local de tratamento, preferencialmente, 
deve ser próximo da comunidade onde reside o 
dependente, para que a família possa ser envolvida 
no processo de recuperação, pois o dependente 
precisa de seu amparo e os demais devem entender 
que adquiriram problemas de co-dependência, com 
distorção da estrutura familiar.

Para que o dependente se recupere, 
permaneça longe das drogas e para que possa sentir-se novamente capaz, útil e 
feliz, recuperando sua autoestima, é imprescindível que ele reformule sua vida, 
pratique exercícios físicos, tenha uma alimentação balanceada e conte com o 
apoio da família.

agressividade, delírios, alucinações, perda de desejo sexual, despreocupação 

com a aparência pessoal, ataques cardíacos, derrame cerebral e morte.
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APOIO NÃO GOVERNAMENTAL

BIBLIOGRAFIA

SENAD – Drogas: Cartilha para Pais de Crianças - 2007

SENAD – Drogas: Cartilha para Educadores - 2007

Livro Pais / PROERD - 2007

DROGAS E EFEITOS: conhecer para prevenir. Programa de Prevenção e 

Tratamento à Dependência Química - Tractebel Energia.

São inúmeros os Grupos de Apoio, em Erechim, que prestam auxílio às 
pessoas que passam por dificuldades em relação ao álcool e outras drogas:

Castelinho – segunda, terça, quinta e sexta-feira.
Horário:19h30min.

Salão do São José - sexta-feira, 20h.
Associação Cotrel – segunda-feira, 20h.

Salão do Colégio São José – domingo, 18h30min.

Salão do Colégio São José – quarta-feira, 19h30min.

Casa da Cidadania - segunda-feira, 20h.

Casa da Cidadania.
Quarta e sexta-feira, 19h30min.

Anexo à Catedral São José – quinta-feira, 20h15min.

Salão Bela Vista – terça-feira, 19h30min.

AA - ALCOÓLICOS ANÔNIMOS

ABCAL

AJUS

CENTROVIDA

ENTRE AJUDA

NA - NARCÓTICOS ANÔNIMOS

PASTORAL DA SOBRIEDADE

RENASCER
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TELEFONES ÚTEIS 

• Orientações e Informações Sobre Drogas – 0800-510-0015

• Disque Denúncias/RS – 181

• Brigada Militar/Emergência – 190

• Brigada Militar - 13º BPM – (54) 3321-1227

• Polícia Civil – (54) 3522-1000

• Delegacia da Mulher – (54) 3321-9996

• Polícia Federal – (54) 3318-9000

• Secretaria Municipal de Saúde de Erechim – (54) 3520-7200

• CAPS II – (54) 3522-3483

• CAPS AD – (54) 3522-3866

• Ambulatório de Saúde Mental – (54) 3522-4369

• Hospital Santa Teresinha - (54) 3520-2100

• Hospital de Caridade – (54) 3520-8400

• Conselho Tutelar – (54) 3321-5093

• Disque para denunciar violência contra a criança e adolescentes – 100

ORAÇÃO DA SERENIDADE

“Concedei-nos, SENHOR,

a SERENIDADE

necessária para

aceitar as coisas que

não podemos modificar;

CORAGEM

para modificar aquelas

que podemos, e

SABEDORIA

para distinguir uma

das outras!”
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A ta 
cartilha, um trabalho organizado pela Prefeitura de Erechim 

em parceria com diversas entidades e instituições.

Objetiva a divulgação do projeto Orientação que bate à porta.

 Comissão de Saúde e Meio Ambiente reimprimiu es
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