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A política pública é concebida como 

o conjunto de ações 

desencadeadas pelo Estado - no 

caso brasileiro, nas escalas federal, 

estadual e municipal, com o objetivo 

de solucionar alguma questão da 

sociedade - com vistas ao 

atendimento a determinados 

setores da sociedade civil.

O que são Políticas Públicas?



• 1) LEGALIDADE

• 2) IMPESSOALIDADE

• 3) MORALIDADE ADMINISTRATIVA

• 4) PUBLICIDADE

• 5) EFICIÊNCIA  

- Resultados

Conceitos de: - Eficiência, Efetividade e Eficácia

Princípios da Administração Pública



Como a ciência da prevenção pode favorecer a 
efetividade das políticas públicas?
Exemplos de políticas de prevenção

1. Políticas de Restrição do uso de Álcool e Tabaco;
2. Fiscalização da venda de Álcool e tabaco;
3. Controle de densidade de postos de venda;
4. Repressão ao Tráfico;
5. Disseminação de programas baseados em 

evidência cientifica;
6. Políticas de redução da pobreza e desigualdade;
7. Políticas de acesso à educação, saúde, emprego 

e geração de renda, segurança, lazer e cultura.

A ciência da prevenção e as políticas públicas



Como programas eficazes de prevenção podem 
afetar e moldar a mudança de políticas? 
Exemplos:

1. Programas de Desenvolvimento de habilidades 
parentais;

2. Programas de Desenvolvimento de habilidades 
de vida;

3. Programas de Melhoria da Educação e redução 
da evasão escolar;

A ciência da prevenção e as políticas públicas



Programa de Prevenção ao uso de drogas para técnicos do CRAS.
público alvo: Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos

Ações da COED em prevenção

Em desenvolvimento

13 encontros semanais no CRAS

Eixos do programa

1. Habilidades de Vida
2. Desconstrução de Crenças Normativas
3. Informações sobre Drogas

Métodos interativos

• Jogos
• Teatro, música e dança
• Rodas de conversa
• Filmes
• Dinâmicas de grupo
• Pedagogia de Projetos



Curso Pais na Prevenção

Módulo de Introdução - Covid-19 e a Prevenção às Drogas

Módulo 1: O que os pais precisam saber sobre drogas? 

Módulo 2: Princípios básicos da prevenção 

Módulo 3: Você no mundo de seus filhos 

Módulo 4: Estilos Parentais 

Módulo 5: Supervisão e monitoramento parental 

Módulo 6: Comunicando-se com seus filhos 

Módulo 7: O que fazer se meu filho já está usando drogas? 

Módulo 8 - Mãos à obra!



Também estamos no Youtube, 
produzindo conteúdo e vídeos semanais

Ações da COED em prevenção



Conteúdo

O E-Book Checkup Familiar é um compilado de

conceitos básicos de como melhorar

o monitoramento parental positivo de crianças e

adolescentes.

Trata-se de uma tradução livre do guia produzido

pelo NIDA (National Institute on Drug Abuse).

E-book Checkup Familiar - Guia para Pais



Obrigado


