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Este manual foi desenvolvido pela CADCA com o intuito de oferecer 
uma ampla fonte de informações sobre e para coalizões comunitárias 
antidrogas. Esperamos que estas informações ajudem a sua coalizão a 
se tornar cada vez mais eficiente. 
A CADCA tem trabalhado internacionalmente desde 2005, através do 
estabelecimento de coalizões comunitárias antidrogas multissetoriais, 
para reduzir o abuso de drogas. O trabalho internacional da CADCA 
reflete sua missão nos Estados Unidos: a de criar comunidades 
seguras, saudáveis e livres de drogas. Os programas internacionais 
da CADCA recebem parte, porém não todo, suporte financeiro da 
Secretaria de Assuntos Internacionais em Entorpecentes e Aplicação da 
Lei do Departamento de Estado Americano. 
Construir coalizões não é um trabalho fácil, porém é extremamente 
compensador. Ao integrar diferentes setores da comunidade, sua 
coalizão pode trabalhar efetivamente no desenvolvimento de um 
conjunto de soluções para os problemas específicos de abuso 
de substâncias químicas em sua comunidade. O objetivo de sua 
coalizão é alcançar uma redução sustentável nos índices de abuso 
de substâncias químicas em níveis populacionais. Isto exige que 
sua coalizão implemente estratégias comunitárias abrangentes, que 
resolvam os problemas existentes no ambiente em que ela está 
inserida, e não somente programas de prevenção que concentrem 
seus esforços isoladamente em indivíduos ou em pequenos grupos. 
Isto exige também que você mobilize toda a comunidade para alcançar 
resultados mensuráveis. 
Esperamos que este manual ajude a educar, informar e fortalecer sua 
coalizão e que forneça algumas das ferramentas básicas necessárias 
para o seu sucesso. Para acessar e se manter atualizado sobre os mais 
recentes recursos para coalizões, você pode visitar o site da CADCA no 
endereço eletrônico: http://www.cadca.org. 
O seu trabalho é muito importante. Nós aqui da equipe CADCA estamos 
prontos para fornecer toda a assistência necessária para a sua coalizão. 
Não hesite em entrar em contato conosco no caso de dúvidas.  

Trabalhando juntos, nós podemos continuar reduzindo os índices de 
abuso de substâncias químicas em todo o mundo! 

Atenciosamente,

Arthur T. Dean 
Major-general reformado, Exército Americano 
Presidente e Diretor-geral 
CADCA (Coalizões Comunitárias Antidrogas da América) 
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IntroDução
A CADCA desenvolveu este manual para educar, informar e 
fortalecer as coalizões comunitárias antidrogas. O intuito deste 
manual é fornecer algumas das ferramentas básicas necessárias 
para o sucesso das coalizões e informar sobre as inúmeras 
fontes de pesquisa que ajudam as coalizões a atingirem o 
objetivo de uma comunidade mais segura, saudável e livre de 
drogas. 

Sobre a CADCA 

A CADCA (Coalizões Comunitárias Antidrogas da América) é 
uma organização internacional que representa mais de 5.000 
coalizões comunitárias antidrogas nos Estados Unidos e no 
mundo. A CADCA mantém posição consultiva junto ao Conselho 
Econômico e Social das Nações Unidas e goza de posição de 
organização não governamental nos Estados Unidos. 

A CADCA constrói e fortalece a capacidade das coalizões 
comunitárias, fornecendo assistência técnica e treinamento, 
defendendo políticas públicas e educando sobre elas, 
desenvolvendo estratégias específicas de mídia para coalizões, 
além de conferências nacionais e eventos especiais, entre outros. 

Como organização líder no combate e prevenção ao abuso 
de substâncias químicas nos Estados Unidos, a CADCA 
educa a população sobre as últimas tendências em abuso de 
drogas, constrói coalizões comunitárias do alicerce ao topo e 
desenvolve ferramentas úteis e recursos que dão autonomia 
às comunidades para solucionar seus problemas relacionados 
ao consumo de drogas e álcool. 

o que são coalizões comunitárias?

A CADCA define coalizões como sendo organizações formais 
de colaboração entre grupos ou setores de uma comunidade, 
nas quais cada grupo mantém sua própria identidade, 
porém todos concordam em trabalhar juntos na obtenção do 
objetivo comum de uma comunidade segura, saudável e livre 



Departamento de Programas Internacionais            3

de drogas. Coalizões devem possuir laços profundos com a 
comunidade local e servir como elemento de integração para 
a redução dos índices locais de abuso de substâncias. Como 
tais, coalizões comunitárias não são apenas programas de 
prevenção ou tradicionais organizações de serviços humanos 
que fornecem serviços diretos ao público. Ao contrário, elas 
são administradas por residentes locais e representantes de 
setores, que possuem a genuína capacidade de determinar as 
melhores estratégias para identificar os problemas locais. 

Coalizões devem trabalhar duro para criar um vínculo intenso 
com os membros de sua comunidade em um nível de base. O 
desenvolvimento de coalizões demanda tempo, competências, 
habilidades e recursos derivados de, no mínimo, 12 setores 
comunitários participantes de seu grupo. Porém toda coalizão 
pode aumentar o seu poder de alcance ao se certificar de que 
não incluam somente representantes influentes e ativistas 
em seu grupo, mas também pessoas vindas do alicerce 
da comunidade, que possuam fortes vínculos dentro dela 
e com instituições informais. Coalizões devem incorporar 
abordagens baseadas em evidências ao desenvolver 
seu plano estratégico. Ao invés de esgotar seus recursos 
implementando programas de prevenção de alcance limitado, 
coalizões eficazes concentram seus esforços na melhoria de 
sistemas e ambientes. Coletivamente, as abordagens das 
coalizões devem ser direcionadas para mudanças em nível 
populacional. 

Por que coalizões comunitárias?

Por todo o Estados Unidos e em diversos países ao redor do 
mundo, coalizões comunitárias fazem a diferença. Coalizões 
locais continuam a mudar a forma como as comunidades 
encaram as ameaças de drogas ilícitas, abuso de álcool 
e uso de tabaco. Através da mobilização de todos — pais, 
professores, jovens, polícia, agentes de saúde, entidades 
religiosas, empresas, líderes cívicos, entre outros — as 
comunidades podem se transformar. 
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Pesquisas nacionais nos Estados Unidos mostram desde 
2002 uma tendência de declínio contínuo nos índices de 
abuso de substâncias entre jovens. Embora houve pouca 
mudança no número de adolescentes que entre 2011 e 
2012 — últimos anos em que os dados estão disponíveis — 
utilizaram cigarros, álcool ou drogas ilícitas no mês anterior à 
pesquisa, as taxas em geral diminuíram entre 2002 e 2012. 
Por exemplo, 6,6% dos adolescentes entrevistados em 2012 
fumaram cigarros no mês anterior à pesquisa. Este número 
mostra apenas um pequeno declínio quando comparado aos 
7,8% relatados em 2011, porém índices consideravelmente 
menores do que os 13% relatados em 2002.[1]

Adicionalmente, dados da Avaliação Nacional do Programa 
de Suporte às Comunidades Livres de Drogas — um 
programa nos Estados Unidos financiado com verbas do 
governo americano, que fornece apoio financeiro a coalizões 
comunitárias que trabalham com foco em prevenção ao abuso 
de drogas entre jovens — indicam significantes reduções 
no consumo de álcool, tabaco e maconha entre jovens. 
Por exemplo, ao longo dos últimos oito anos de avaliação 
do programa, comunidades participantes registraram uma 
redução de 16% no consumo de álcool, 27% no uso de tabaco 
e 23% de redução no consumo de maconha, entre estudantes 
do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Além disso, os 
dados revelam que as taxas de uso de substâncias entre 
adolescentes do ensino médio também foram reduzidas.[2]

1 Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Results from the 2012 National 
Survey on Drug Use and Health: Summary of National Findings, NSDUH Series H-46, HHS 
Publication No. (SMA) 13-4795. Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration, 2013. Extraído em 06/03/2014 do site http://www.samhsa.gov/data/
NSDUH/2012SummNatFindDetTables/NationalFindings/NSDUHresults2012.htm.

2 Office of National Drug Control Policy. Drug Free Communities Support Program. Extraído em 
06/03/2014 do site http://www.whitehouse.gov/ondcp/drug-free-communities-support-
program.
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As principais diferenças entre coalizões e programas

Coalizões Programas

Mensuração

Coalizões mensuram seu sucesso 
através do exame de indicadores em 
nível comunitário. Isto se aplica a 
todos os resultados da coalizão (curto 
e longo prazo). 

Programas medem seu impacto pelo 
número de indivíduos que tenham 
sido diretamente beneficiados pela(s) 
intervenção(ões).

Identificação de causas 
múltiplas 

Coalizões procuram se certificar de 
que todas as causas de problemas 
levantados sejam identificadas. 

Programas são mais concentrados 
em estratégias simples, por exemplo, 
treinamento para pais ou grupos de 
apoio. 

Atores

As atividades de uma coalizão são 
difundidas e implementadas por 
todos os membros, com a equipe 
atuando com mais ênfase no papel de 
coordenação e suporte. 

A equipe de um programa lidera 
todo o processo e é responsável pela 
implementação das intervenções. 

É evidente que as coalizões antidrogas podem receber parte 
do mérito por esse sucesso e continuarão a contribuir para 
reduções no uso de drogas e álcool entre jovens e adultos no 
futuro. 

“Construir coalizões, resolver problemas de forma colaborativa e 
desenvolver a comunidade, são algumas das ferramentas mais 
eficazes disponíveis nos dias de hoje para promoção da mudança. 
Coalizões são parcerias de diversos setores de uma comunidade 
que se unem colaborativamente para resolver os problemas da 
localidade e conduzir seu futuro. Quando essas coalizões são 
guiadas por causas identificadas pelos próprios cidadãos, esses 
cidadãos se tornam engajados em todos os passos do processo 
de resolução de problemas.”

Fonte: trechos de “What coalitions are not” de Dr. Tom Wolff.
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o Programa de Suporte às Comunidades Livres de 
Drogas nos euA

Em 1997, o congresso americano aprovou o Programa de 
Suporte às Comunidades Livres de Drogas, com o intuito de 
fornecer verbas para que coalizões comunitárias americanas 
sejam elementos de integração entre ações participativas 
multissetoriais, que objetivem a redução dos problemas 
relacionados ao abuso de substâncias. Até 2011, mais de 
2.000 coalizões nos Estados Unidos estavam recebendo ou 
receberam fundos para trabalhar com duas metas principais: 

•	reduzir o abuso de substâncias entre jovens e, 
posteriormente, entre adultos, através da identificação 
dos fatores que aumentam o risco de abuso de 
substâncias dentro de uma comunidade e da promoção 
de fatores que minimizem esse risco; 

•	Estabelecer e fortalecer a cooperação entre 
comunidades, organizações não governamentais e 
governos (municipal, estadual e federal), para dar suporte 
aos esforços das coalizões comunitárias na prevenção e 
redução do abuso de substâncias entre os jovens. 
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os 12 setores necessários para coalizões (de acordo com as 
diretrizes do Programa de Suporte às Comunidades Livres de 
Drogas nos euA)

Todas as coalizões devem incluir pelo menos um (1) membro ou 
representante de cada um dos 12 setores abaixo: 

•	Jovens	(são	considerados	“jovens”	aqueles	com	18	anos	ou	
menos)

•	Pais	

•	Empresas	locais

•	Mídia

•	Escolas

•	Organizações	de	apoio	à	juventude

•	Órgãos	de	segurança	pública	e	de	aplicação	da	lei	

•	Organizações	religiosas	ou	fraternais

•	Grupos	voluntários	ou	civis	

•	Profissionais	da	saúde	

•	Agências	estaduais,	municipais	ou	locais,	especializadas	na	
área de abuso de substâncias 

•	Outras	organizações	envolvidas	na	redução	do	abuso	de	
substâncias 

o modelo de saúde pública 

Tradicionalmente, programas de prevenção têm concentrado 
seus esforços em abordagens criadas para atingir 
indivíduos, seus pares e familiares. Atualmente, diversas 
coalizões trabalham para reduzir o abuso de substâncias 
em comunidades através da implementação de planos 
abrangentes e multiestratégicos. 

Atividades e iniciativas que têm como alvo somente usuários, 
apenas alcançam um número limitado de pessoas. Ao 
mesmo tempo, programas dentro das comunidades que 
proporcionam serviços diretos aos indivíduos, são importantes 
parceiros das coalizões. Estratégias que têm como foco a 
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substância e o ambiente — embora mais difíceis de serem 
implementadas — possuem maior probabilidade de alcançar 
um maior número de pessoas. Por exemplo, as informações 
aprendidas por jovens em uma aula de prevenção ao álcool, 
embora importante, é ainda limitada. 

Figura 1: o modelo de saúde pública 

As chances de manter os jovens longe do consumo de álcool 
aumentam quando essas aulas são parte de abordagens 
multiestratégicas, que podem incluir campanhas limitando 
anúncios (cartazes, outdoors, etc.) próximos à escolas, e 
programas de educação para que donos de estabelecimentos 
não vendam bebidas alcoólicas para menores. Tais abordagens 
podem incluir estratégias com foco na substância (por exemplo, 
aumento do preço de bebidas alcoólicas) e/ou no ambiente 
(por exemplo, implementar políticas que reduzam o acesso 
de menores). Para obter uma vasta mudança comunitária, 
sua coalizão necessita de uma variedade de estratégias 
concentradas em objetivos múltiplos de mensuração e 
abrangência suficientes.  

Agente

 receptor Ambiente

Álcool 

 Indivíduo  Contexto Social 
  & Físico
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o Quadro estratégico de Prevenção SAMHSA

O Programa de Suporte às Comunidades Livres de Drogas 
utiliza o Quadro Estratégico de Prevenção desenvolvido pelo 
SAMHSA — Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration (Departamento Americano de Administração 
de Serviços relacionados ao Abuso de Substâncias e Saúde 
Mental). Os cinco elementos deste quadro guiam coalizões 
no desenvolvimento da infraestrutura necessária para 
abordagens de saúde pública dentro das comunidades, que 
conduzam a uma efetiva e sustentável redução no uso e 
abuso de álcool, tabaco e outras drogas. 

Os cinco elementos podem ser observados na Figura 2, 
incluindo:

•	Diagnóstico – Coletar dados para definir problemas, 
reunir recursos e definir o nível de prontidão dentro de 
uma determinada área geográfica, com o intuito de 
identificar necessidades e falhas.

•	Capacidade – Mobilizar e/ou construir competências 
dentro de uma específica área geográfica, para 
identificar necessidades.

•	Planejamento – Desenvolver um plano estratégico 
abrangente que inclua políticas, programas e práticas, 
criando desta forma um plano lógico, guiado por dados 
numéricos, para lidar com os problemas identificados na 
fase de diagnóstico.

•	Implementação – Implementar programas de prevenção 
baseados em evidências, políticas e práticas.

•	Avaliação – Mensurar o impacto do quadro estratégico 
de prevenção e dos programas, políticas e práticas por 
ele implementados. 
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Observe que Sustentabilidade e Competência Cultural estão 
posicionadas no centro do quadro, indicando que elas 
também causam impacto e devem ser integradas dentro 
de cada um dos cinco elementos do Quadro Estratégico de 
Prevenção. Para mais informações sobre sustentabilidade e 
competência cultural, veja a página 26. 

DIAGNÓSTICO

Sustentabilidade 
e competência 

cultural

AVALIAÇÃO
CAPACIDADE

IMPLEMENTAÇÃO PLANEJAMENTO

Figura 2: O Quadro Estratégico de Prevenção SAMHSA
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CoALIZÕeS AntIDroGAS e A 
MuDAnçA CoMunItÁrIA 
Entendendo o problema do abuso de substâncias 

Os problemas relacionados ao abuso de substâncias 
são complexos e exigem esforços locais, nacionais e 
internacionais, com o objetivo de criar comunidades 
saudáveis. Estratégias antidrogas nacionais recentes têm 
mostrado o quanto todos nós, aqui nos Estados Unidos, 
precisamos proibir a entrada de drogas dentro de nossas 
fronteiras, prevenir o consumo e ajudar aqueles que precisam 
de tratamento. Mas estes planos em larga escala não 
resolvem questões complexas, como, por exemplo, como 
melhor administrar a alocação de recursos para redução 
da oferta e demanda. Além disso, enquanto pesquisas 
claramente indicam que o consumo de álcool causa muito 
mais danos para indivíduos, famílias e comunidades, muitos 
ainda acreditam que seu uso é menos nocivo do que o 
consumo de substâncias ilícitas. 

Ao mesmo tempo que líderes de coalizões comunitárias 
devem estar atentos às tendências nacionais e internacionais 
relacionadas ao abuso de substâncias e se beneficiar de 
pesquisas recentes, eles também devem se concentrar 
nas condições locais. Ao longo dos últimos 20 anos, a 
compreensão destes problemas centralizou-se em identificar 
e enfrentar os riscos, além dos fatores de proteção. Este 
contexto fornece uma importante forma de compreender 
as causas do abuso de substâncias. Pesquisas identificam 
riscos e fatores de proteção em vários aspectos: individual e 
social, familiar, escolar e comunitário. Muitos programas de 
prevenção fundamentados em evidência foram desenvolvidos 
para identificar estes fatores, com uma forte ênfase no 
indivíduo e nos círculos familiares e escolares. 
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A CADCA reconhece a importância de compreender os riscos 
e fatores de proteção em todas as esferas identificadas. 
Acreditamos que as coalizões possam criar um maior impacto 
quando elas identificam condições locais através de estratégias 
abrangentes, examinando as características específicas que 
influenciam no consumo e abuso de substâncias. Isto não 
significa que as coalizões não possam criar ou dar suporte 
a programas que abordem conflitos familiares, por exemplo. 
Acima de tudo, as coalizões são bem equipadas para 
enfrentar problemas que atinjam todos os residentes de uma 
comunidade, ao invés de se concentrarem somente no indivíduo 
ou em intervenções familiares. Sempre que os esforços são 
direcionados somente para programas de prevenção, e não para 
o desenvolvimento de estratégias que combatam problemas 
generalizados na comunidade, eles estão menos propícios a 
resolverem os problemas em nível populacional. 

Enfrentar os problemas locais relacionados ao abuso de 
substâncias demanda a realização de um sólido diagnóstico 
de sua comunidade. Examine os dados de pesquisa qualitativa 
e quantitativa disponíveis para adquirir conhecimento sobre 
o que acontece em partes específicas da comunidade, ao 
invés de apenas introduzir programas modelo que podem 
não atender às suas necessidades. Os moradores estão mais 
propensos a tomarem parte de uma iniciativa que responda 
especificamente aos problemas ou questões locais. 

Ao observar os problemas de abuso de substância em suas 
comunidades, as coalizões devem analisar seu território para 
identificar ambientes de alto risco ou outros problemas a eles 
relacionados. Isto exige que a coalizão vá além da análise 
de dados básicos de pesquisas sobre o uso e percepção do 
risco, para examinar a comunidade de forma mais minuciosa. 
Concentrar-se em quando e onde os problemas ocorrem 
e como eles podem ser modificados. Por exemplo, existe 
algum bar específico que esteja causando danos em sua 
comunidade? Os jovens vão a algum parque específico para 
fumar maconha? Um mapeamento do seu ambiente lhe 
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ajudará a determinar as estratégias a longo prazo que serão 
mais apropriadas para sua coalizão. Frequentemente, coalizões 
implementam atividades de forma aleatória, desconectadas 
e limitadas em sua duração, por quererem tomar uma ação 
imediatista no combate ao abuso de drogas. Estas ações 
geralmente são incompatíveis com o objetivo identificado. 

A necessidade de criar mudanças em nível 
populacional para redução do abuso de substâncias

As pesquisas indicam que a formação e sustentação de 
uma coalizão comunitária não é tarefa fácil. Ela envolve 
habilidades e conhecimentos que integram os diversos 
setores de uma comunidade, criando consenso e buscando 
objetivos comuns. Coalizões comunitárias podem trazer à tona 
a capacidade de uma comunidade de promover a mudança. 
Afinal, provalmente não vale a pena o esforço de desenvolver 
programas que afetarão apenas uma pequena parcela da 
população, como, por exemplo, um programa após o horário 
escolar com capacidade para apenas 40 estudantes. 

Na CADCA, acreditamos que a população americana deseja 
reduzir as taxas de abuso de substâncias nacionalmente, e 
nossos parceiros internacionais compartilham esse mesmo 
objetivo em seus países. Sem dúvida, todas as pessoas em sua 
comunidade querem promover uma mudança positiva. Então 
o seu desafio é o de implementar estratégias para alcançar 
este objetivo. Você deve se questionar se trabalhar com um 
grupo de estudantes em uma sala de aula ou desenvolver um 
centro para adolescentes irá mudar os índices gerais do abuso 
de substância em sua comunidade. O desenvolvimento de um 
curso em escolas para adolescentes de 12 anos irá modificar 
a forma sobre como os pontos de venda de álcool operam 
na sua comunidade? Considere a comunidade como um todo 
no momento em que for desenvolver suas estratégias; caso 
contrário, as probabilidades de reduzir as taxas de abuso de 
substâncias em sua comunidade, em nível populacional, serão 
muito remotas. 
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Em nossos treinamentos, mostramos sete estratégias 
básicas para a criação da mudança comunitária. Elas estão 
destacadas nas páginas 20 e 21. repare que as primeiras três 
estratégias têm foco principalmente no indivíduo, enquanto as 
últimas quatro têm ênfase em sistemas e políticas. 

Abordagens desenvolvidas para criar mudanças sistêmicas 
são frequentemente chamadas de estratégias ambientais. O 
sistema de prevenção ao abuso de substâncias certamente 
não é o único que tem empregado essas estratégias com 
o intuito de criar uma sociedade mais saudável. Considere, 
por exemplo, o movimento antitabaco. Leis aprovadas nos 
últimos 20 anos em vários estados e municípios limitaram 
severamente o ato de fumar em público, tornaram a compra 
de cigarros mais difícil para menores e aplicaram impostos 
mais altos sobre o tabaco, tornando o preço desses produtos 
mais caros. O resultado foi uma redução significativa nas 
taxas de consumo e uma mudança nas normas culturais. 
O movimento de controle do tabaco foi bem-sucedido em 
reduzir o uso, não somente por implementar programas de 
combate ao fumo, mas também pela mudança causada em 
todo o meio social. Por causa destes esforços, milhares de 
vidas foram salvas. 

Mudanças em nível populacional requerem uma significante 
mudança de mentalidade da população. Você deve reconhecer 
que o abuso de substâncias não afeta somente uma parcela 
da comunidade — tais como populações de baixa renda, 
minorias étnicas ou imigrantes. Pesquisas mostram que o 
abuso de substâncias químicas afetam todos os níveis sociais, 
embora de formas diferentes. É impossível inocular apenas 
um único grupo ou setor de uma comunidade. 

Finalmente, se o seu objetivo é criar uma mudança em nível 
populacional, você precisa que todos os principais grupos 
de sua comunidade estejam envolvidos em sua coalizão. Se 
bairros severamente afetados pelo problema não estiverem 
envolvidos na tomada de decisões, no planejamento ou na 
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implementação da mudança, seus esforços provavelmente 
não serão suficientes ou fracassarão. 

nossa teoria de mudança 

A CADCA tem organizado seus treinamentos e demais recursos 
em torno da teoria de mudança — quando uma coalizão 
comunitária implementa o Quadro Estratégico de Prevenção, 
ela está mais propensa a reduzir as taxas de abuso de 
substâncias em longo prazo — o que dará ferramentas para 
que as coalizões se tornem mais eficientes. Basicamente, 
acreditamos que se uma coalizão desenvolve competências 
importantes, utiliza processos diversos baseados em 
evidência e desenvolve produtos essenciais, elas terão mais 
possibilidades de alcançar mudanças em nível populacional. 
Elas se tornam mais dinâmicas, de forma mais rápida. 

CoMPetÊnCIAS, ProCeSSoS e ProDutoS 
Competências – O que você precisa saber
Processos – O que sua comunidade precisa fazer 
Produtos – O que sua coalizão precisa criar

repare que competência, processos e produtos também podem 
ser encontrados nas páginas 14, 15 e 19, alinhados com o 
Quadro Estratégico de Prevenção. 

A Importância da mobilização comunitária 

Implementar estratégias para criar mudanças em nível 
comunitário é algo desafiador. Mesmo que não haja 
resistência em sua comunidade ao desenvolver, por exemplo, 
um programa de formação para pais baseado em evidência, 
algumas pessoas podem não ser receptivas aos seus esforços 
em limitar o consumo de bebidas alcoólicas dentro de 
parques públicos. Em vários casos, coalizões se dão conta de 
que estão tentando mudar práticas e políticas que já estão 
vigorando há décadas. 
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Por exemplo, se você tentar limitar o consumo de bebidas 
alcoólicas em lugares públicos, você pode descobrir que os 
moradores nunca consideraram uma proibição como essa e 
que, para eles, o ato de beber em público é considerado uma 
atividade normal ou um rito de passagem. Eles podem alegar 
que abrir uma lata de cerveja em público é um direito deles. 

Em outros momentos, você poderá ter que confrontar o 
mercado de venda de álcool e outras instituições. Por 
exemplo, você pode querer limitar a comercialização de 
medicamentos de venda livre nas farmácias locais, mas pode 
descobrir que políticas corporativas, instituídas no âmbito 
nacional, não permitem que tais mudanças sejam feitas. 

Para colocar em prática mudanças legais, promover 
mudanças físicas no ambiente comunitário e/ou criar um 
sistema genuíno de mudanças, você provavelmente precisará 
de um apoio considerável da comunidade. Você poderá se dar 
conta de que os moradores não somente precisam concordar 
com suas políticas, mas também precisam se mobilizar para 
ajudar na promoção da mudança. Considerando que uma 
mobilização comunitária requer um certo investimento de 
recursos, tanto material quanto humano, sua coalizão deve 
considerar cuidadosamente as diversas estratégias disponíveis 
para obtenção de suporte. Se você desejar aumentar o 
imposto em cima de bebidas alcoólicas e não incluir os 
moradores de baixa renda no seu processo de tomada de 
decisão, você pode ser taxado como um líder insensível aos 
problemas enfrentados por eles. Tentar desenvolver políticas 
para proteger os jovens contra traficantes e usuários no 
parque local de sua comunidade, mas não incluir membros 
e parceiros de outras instituições, pode causar sérios 
contratempos ao seu trabalho. 
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A.  Diagnóstico 
comunitário B.  Quadro lógico 

C.  Planos e ações 
estratégicas 

D.  Plano de avaliação 

E.  Plano de sustentabilidade

Figura 5: Produtos que sua comunidade precisa criar 

Mobilizar sua comunidade exige trabalhar com representantes 
de diferentes setores e estabelecer contato com grupos e 
indivíduos que podem se tornar aliados importantes de sua 
coalizão. Por exemplo, sua coalizão tem envolvido as igrejas 
de sua comunidade? Você tem conduzido reuniões no seu 
bairro?

Muitos líderes de coalizões não se sentem confortáveis em 
fazer mobilizações comunitárias. Eles podem ter receio 
de conflitos ou da falta de capacidade de organização da 
comunidade. Na verdade, coalizões não têm muitas opções 
além de engajarem-se em mobilizações comunitárias, se o 
que elas realmente desejam é uma mudança no quadro atual 
da comunidade. Lembre-se: sua coalizão almeja mudanças 
nos problemas do ambiente, alteração de práticas que levam 
ao aumento do abuso de substâncias e mudança nos sistemas 
que podem estar dando suporte a velhas políticas. Membros 
de coalizões devem desenvolver habilidades que os tornem 
agentes de mudança e que os ajudem a combater aqueles que 
perpetuam a mentalidade de “deixar tudo como está”. 

Mobilização comunitária significa que você pode persuadir 
um grande número de pessoas para defender uma causa 
específica. Não importa se você esteja conduzindo uma 
campanha para mobilizar pessoas a escreverem cartas 
para seu representante político, defendendo programas 
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Sete estratégias para promoção da mudança comunitária 

1. Fornecer informações – Apresentações educacionais, oficinas ou 
seminários e informações ou materiais de divulgação (ex: serviços 
públicos de anúncios, panfletos, cartazes, outdoors, reuniões 
comunitárias ou em câmaras municipais, fóruns, comunicação online, 
etc.). 

2. Aprimorar habilidades - Oficinas, seminários ou atividades designadas 
para melhorar a capacidade dos participantes, membros e equipe 
(ex: treinamentos, assistência técnica, treinamentos à distância, 
programas intensivos de planejamento estratégico, aulas de formação 
para pais, programas modelo em escolas). 

3. Fornecer suporte – Criar oportunidades para incentivar pessoas a 
participarem em atividades que reduzam o risco ou aumentem a 
proteção contra os riscos (ex: fornecer atividades alternativas, tutoria, 
indicação de serviços, grupos de suporte, clubes para juventude, 
grupos de pais, alcoólicos ou narcóticos anônimos). 

4. Aumentar o acesso/Reduzir barreiras* – Melhorar os sistemas e 
processos para aumentar a facilidade, habilidade e oportunidade 
de utilizar sistemas e serviços (ex: acesso a tratamentos, creches, 
transporte, moradia, educação, serviços para pessoas com 
necessidades especiais, programas de promoção e respeito às 
diferenças culturais, etc.).

5. Alterar as consequências (incentivos/desestímulos) – Elevar ou reduzir 
a probabilidade de um comportamento específico que reduza o risco 
ou aumente a proteção, através da alteração das consequências que 
geram este comportamento (ex: aumentar o reconhecimento público 
por bom comportamento, recompensas individuais e empresariais, 
impostos, menções, multas, revogação/perda de privilégios). 

6. Mudar a estrutura física – Alterar a estrutura física do ambiente no 
qual a comunidade está inserida, com o objetivo de reduzir riscos ou 
aumentar a proteção (ex: parques, paisagens, iluminação, sinalização, 
quantidade de pontos de venda).
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7. Modificar/Alterar políticas – Efetuar mudanças formais em 
documentos, proclamações, regras ou leis com documentação escrita 
e/ou procedimentos de votação (ex: iniciativas em ambientes de 
trabalho, procedimentos e práticas de órgãos de segurança pública, 
ações de políticas públicas, mudanças de sistemas dentro do 
governo, comunidades e organizações). 

* Nota: esta estratégia também pode ser utilizada ao contrário, 
tornando-se “Reduzir acesso/Aumentar barreiras”. Quando coalizões 
comunitárias estabelecem barreiras para o consumo de álcool, ou de 
drogas ilícitas, entre menores de idade, elas reduzem a acessibilidade. 
A ciência da prevenção nos mostra que quanto mais recursos 
(tempo, dinheiro, etc.) são necessários para se obter substâncias 
ilícitas, mais o uso é reduzido. Quando vários estados americanos 
começaram a obrigar farmácias a controlar a venda de medicamentos 
à base de pseudoefedrina, diversas comunidades testemunharam 
uma significante queda no número de laboratórios clandestinos de 
metanfetamina. Barreiras foram colocadas em prática e isso gerou 
um declínio na acessibilidade de matérias-primas para produção de 
cristal/ice. 

* Esta lista de estratégias foi selecionada pelo Grupo de Trabalho de 
Promoção da Saúde e Desenvolvimento Comunitário da Universidade 
do Kansas (University of Kansas Work Group on Health Promotion and 
Community Development) – um centro colaborador da Organização 
Mundial de Saúde. A pesquisa mencionada na seleção de estratégias está 
documentada no site da CADCA, www.cadca.org. A CADCA utiliza essa lista 
mediante autorização da Universidade. 
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de assistência perante um conselho escolar, requisitando 
proibições de outdoors de bebidas alcoólicas para a câmara 
municipal ou promovendo a aplicação de programas 
de julgamento especial para usuários com passagem 
criminal não violenta. De uma forma ou de outra, você 
precisará do suporte dos vários setores de sua comunidade, 
particularmente dos moradores e de grupos civis. Políticos 
locais darão suporte à sua coalizão, porque ela representa 
competência, dá voz à comunidade e exerce influência 
positiva.  

Construindo uma coalizão eficiente

Uma coalizão eficiente não é apenas composta por um 
apanhado de programas de prevenção. Uma coalizão 
eficiente segue todos os passos do Quadro Estratégico de 
Prevenção, ao mesmo tempo que desenvolve estratégias para 
promover a mudança dentro da comunidade. Ela trabalha 
em parceria com diversos setores, com o intuito de criar um 
plano comunitário abrangente e coerente, que inclua não 
somente serviços de prevenção, mas também de tratamento 
e recuperação. Entretanto, outros ingredientes essenciais 
também são necessários para a construção de uma coalizão 
eficiente. 

Uma coalizão eficiente mantém-se fiel à sua missão e 
não se deixa levar pelo dinheiro. Frequentemente, muitas 
comunidades se unem com força total para lutar contra 
o abuso de substâncias e, logo depois de alguns anos, os 
ânimos se esfriam e a causa começa a perder força. Por 
exemplo, um diretor de projetos de uma coalizão descobre 
que existem verbas disponíveis para programas de prevenção 
à obesidade. Em razão disto, ele ajusta a missão da coalizão 
para que ela se encaixe nos critérios de recebimento de 
verbas deste programa, sob a alegação de que ambas causas 
estão relacionadas. Sua coalizão deve estar atenta contra 
desvios de objetivo como esse. 
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Isto não significa que você nunca deva mudar de estratégia. 
No entanto, tais mudanças devem ser baseadas em sua 
avaliação sobre os problemas da comunidade. Por exemplo, 
se depois de cinco anos de trabalho você descobre que 
laboratórios clandestinos de produção de cristal/ice foram 
extintos de sua comunidade, você precisa começar a dar 
atenção a outros problemas, como, por exemplo, trabalhar 
na redução dos indíces de abuso de medicamentos entre 
adolescentes. 

Uma coalizão eficiente contrói capacidade e isto inclui 
treinamento para líderes e membros. A maioria das pessoas 
não tem estudado a fundo o tópico de construção de coalizões 
e, embora tenha boas intenções, carece das habilidades 
necessárias para promover a mudança dentro da comunidade. 
Se deseja que membros de sua coalizão se reúnam com 
legisladores, você precisa ensiná-los a conduzir uma reunião 
de sucesso com representantes públicos. Se deseja que os 
jovens conduzam um mapeamento do ambiente comunitário, 
você deve equipá-los com um conhecimento básico sobre 
estratégias ambientais. Se deseja que imigrantes afiliem-se à 
sua coalizão, você deve divulgar materiais em suas respectivas 
línguas nativas e explicar o modo como os sistemas funcionam 
em sua comunidade. Transforme sua coalizão em um centro 
de aprendizado, um lugar onde as pessoas possam obter a 
informação e o treinamento que necessitam. Torne-se um 
perito em abuso de substâncias na sua comunidade. 

Uma coalizão eficiente sabe como trabalhar com voluntários. 
Coalizões significativas, vibrantes e eficazes se tornam o 
grupo com o qual as pessoas podem contar quando precisam 
de informações/recursos e quando desejam gerar ações 
comunitárias. Atrair membros será mais fácil e você poderá 
recrutar um coordenador voluntário para conduzir os esforços 
de todos aqueles que desejam fazer parte de sua coalizão. 



24              Manual para Coalizões Comunitárias Antidrogas Internacionais

Se em contrapartida sua coalizão não tem conquistado muitos 
objetivos, não tem acolhido novos membros e tem permitido 
que um pequeno grupo de pessoas permaneça no poder 
por tempo indeterminado, sua coalizão se enfraquecerá. 
Você poderá se tornar um líder de coalizão que reclama 
constantemente sobre a falta de preparação da comunidade ou 
que simplesmente não se importa com os problemas locais. 

“Estou convencida de que estamos apenas começando a 
perceber o verdadeiro potencial das coalizões. Eu tenho sido 
tachada de otimista incorrigível ou sonhadora. Eu tenho 
sido rotulada como guru, fanática e bajuladora de coalizões. 
Mas a verdade é que sou alguém que acredita no poder 
que existe dentro de cada um de nós de criar novas ideias, 
ousar fazer diferente e vencer apesar dos desafios. Eu tenho 
testemunhado tudo o que é capaz de acontecer quando 
pessoas e organizações celebram suas diferenças, confrontam 
as questões mais difíceis, juntam seus últimos centavos e 
empregam seus talentos coletivamente para promoção da 
mudança.” 

Dra. Frances D. Butterfoss no guia  
“Coalitions and Partnerships for Community Health”

Lembre-se também que competências culturais estão inseridas 
dentro do conceito de capacidade no Quadro Estratégico de 
Prevenção, embora seja importante em todos os elementos de 
implementação e desenvolvimento de coalizões. Ao desenvolver 
a capacidade, mantenha sempre temas relacionados à 
diversidade em primeiro plano, e não como algo secundário. 
Incorpore e pratique políticas de inclusão. 

A importância de entender a função e o formato de 
uma coalizão 

Um número considerável de pesquisas têm sido conduzidas 
para determinar quais são os fatores que influenciam no 
desenvolvimento de uma coalizão comunitária. Muitos desses 
estudos têm enfatizado a estrutura, processos e práticas das 
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coalizões. Por exemplo, a Dra. Frances D. Butterfoss publicou 
o guia “Coalitions and Partnerships for Community Health”, 
que traça os conceitos de desenvolvimento de coalizões 
e destaca os elementos-chave para o sucesso. Esse guia 
examina mais de 100 estudos relacionados a coalizões e 
outras parcerias comunitárias. 

A CADCA apoia a forte concentração de esforços na 
construção de capacidade. Muitas coalizões comunitárias 
têm fracassado em seus esforços por não darem atenção 
suficiente à organização eficaz, ao desenvolvimento de 
coalizões, às reuniões produtivas e à sustentabilidade. 

Entretanto, as coalizões devem se prevenir contra a possibilidade 
de concentrarem seus esforços apenas em seu formato 
(infraestrutura) e não prestarem atenção suficiente na sua 
funcão. Por que os moradores da sua comunidade decidiram 
fazer parte de sua coalizão? A resposta deve ser: porque sua 
coalizão faz a diferença na redução dos índices locais de 
abuso de substâncias. Sua função é mobilizar os moradores a 
desenvolverem e executarem um plano comunitário abrangente 
para alcançar os objetivos, e não somente concentrarem-se na 
criação de uma estrutura organizacional sólida. 

É claro que função e formato devem estar integrados. Por 
exemplo: se você possui um ótimo plano comunitário, 
mas acredita que somente a equipe da coalizão deve 
implementá-lo, você irá marginalizar os demais setores que 
compõem a sua coalizão. Seu real desafio é engajar membros 
para executar o plano dentro de seus próprios setores e 
esferas de influência. A equipe deve ter um papel de suporte, 
mas não necessariamente o de condutor central da ação. 

Infelizmente, o histórico das coalizões comunitárias e das 
parcerias comunitárias que a elas antecederam, é recheado 
de histórias sobre grupos que passaram horas discutindo a 
elaboração do texto de sua missão e visão e nunca saíram do 
papel para fazer uma análise mais séria sobre os verdadeiros 
problemas de suas comunidades. Outros grupos criaram 
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estatutos altamente elaborados apenas para desenvolverem 
uma série de programas de prevenção, ao invés de se 
engajarem em uma significativa mudança comunitária. Eles 
não foram capazes de demonstrar sua relevância para suas 
comunidades, criando obstáculos na hora de manter seus 
esforços em longo prazo. 

Lembre-se que a missão da sua coalizão deve determinar 
suas estratégias. O bom funcionamento de uma coalizão 
é fundamental, porém somente até o ponto que ajude seu 
grupo a atingir seus objetivos. 

um papo sobre competência cultural e 
sustentabilidade 

O Quadro Estratégico de Prevenção tem os conceitos de 
competência e sustentabilidade como núcleo, visto que eles 
devem ser incorporados a todos os demais passos. Você 
encontrará instruções sobre como incorporar estes conceitos, 
desde os primeiros estágios do desenvolvimento de uma 
coalizão até o estágio final de avaliação.  

Competência cultural é um ponto numa reta contínua, com 
diversos princípios de orientação, que capacitam as coalizões 
a terem uma interação positiva com os mais diversos 
ambientes culturais. Seguem abaixo alguns desses princípios: 

•	Cada grupo possui necessidades culturais únicas – sua 
coalizão deve reconhecer que diferentes caminhos 
podem levar a um mesmo objetivo.

•	Há uma diversidade significante dentro de culturas 
– reconheça que grupos culturais são complexos 
e diversificados, não podendo ser vistos como uma 
entidade única. 

•	Pessoas têm identidades individuais e de grupo – Trate 
as pessoas como indivíduos e reconheça as suas 
identidades de grupo. 
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•	A cultura dominante trabalha para pessoas de diferentes 
origens em vários níveis – as coalizões devem reconhecer 
que o que funciona bem para o grupo dominante pode 
não funcionar para membros de outros grupos culturais.

•	A cultura está sempre presente – reconheça a cultura 
como uma força dominante que molda comportamentos, 
valores e instituições.

•	Competência cultural não está limitada à etnia, mas 
também inclui idade, sexo, religião e outras variáveis. 

Sustentabilidade demanda a criação de uma coalizão 
forte, que integre toda a comunidade para desenvolver 
e levar adiante um plano abrangente que identifique um 
problema relevante. Ao mesmo tempo que a arrecadação de 
verbas faz parte de um plano sustentável em longo prazo, 
a sustentabilidade depende muito mais do que manter um 
fundo orçamentário razoável. 

Manter uma iniciativa também exige, ao decorrer do 
tempo, uma combinação de recursos não financeiros 
da própria iniciativa e da comunidade como um todo. 
Necessariamente, recursos internos incluem: liderança por 
parte da administração e da mesa de membros; acesso à 
especialidade técnica dentro da organização; e existência 
de fortes sistemas de gestão administrativa e financeira. 
recursos externos indispensáveis incluem: suporte de 
legisladores, do público ou de outras partes interessadas; 
acesso à especialidade técnica fora da organização; e 
compromisso das organizações instaladas na comunidade, 
dos pais e de outros membros comunitários.*

*“Sustaining Comprehensive Community Initiatives: Key Elements for Success.” 
Financing Strategy Brief. The Finance Project. (Apr 2002). O documento completo 
está disponível online no endereço: http://www.financeproject.org/Publications/
sustaining.pdf.
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ConCLuSão 
Este manual apresenta informações desenvolvidas para 
auxiliar sua comunidade a entender as estratégias das 
coalizões comunitárias para reduzir os problemas de abuso de 
substâncias em nível populacional. Esperamos que as ideias e 
conceitos aqui apresentados ajudem comunidades de todo o 
mundo a superar os desafios envolvidos no desenvolvimento 
de uma coalizão comunitária forte e vibrante. 

Tentar mudar sua comunidade não é uma tarefa fácil, mas 
certamente vale muito a pena. É importante lembrar que, 
ao formar uma coalizão, você estará embarcando em um 
compromisso de longo prazo. Fazendo uma analogia, este 
compromisso é muito mais parecido com uma maratona 
do que com uma corrida de curta distância. Criar mudança 
positiva dentro de uma comunidade é difícil, especialmente se 
essa comunidade já vem sofrendo mudanças de formas que 
fogem ao seu controle. 

Nós da CADCA sabemos que as coalizões antidrogas 
continuam a fazer enormes contribuições para o quadro geral 
de saúde e bem-estar de diversas comunidades. Coalizões 
estão modificando as condições das comunidades, reduzindo 
riscos, alterando comportamentos relacionados ao consumo 
de drogas e impactando outros problemas comunitários 
interligados, como o crime e a violência. Finalmente, coalizões 
antidrogas têm mostrado que possuem o poder de criar 
comunidades mais fortes e saudáveis, não somente dentro 
dos Estados Unidos, mas também em diversos lugares ao 
redor do mundo. 

Não hesite em entrar em contato conosco ao longo de sua 
jornada por uma comunidade mais saudável e segura, caso 
possamos ser de qualquer ajuda. Se você deseja acessar 
outros materiais ou solicitar informações adicionais, por favor 
consulte a sessão de Programas Internacionais no site da 
CADCA, no endereço: http://www.cadca.org/international.
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GLoSSÁrIo 
Abuso de substância – O uso ou abuso de drogas ilegais; o abuso de 

inalantes; o uso de álcool, tabaco ou outros produtos relacionados, 
conforme proibição do estado ou da lei local. 

Adaptação – Modificação feita para uma intervenção específica; mudanças 
no público, cenário e/ou intensidade na aplicação de um programa. 
Pesquisas indicam que adaptações são mais efetivas quando a teoria 
que fundamenta um programa é compreendida, componentes essenciais 
identificados e tanto as comunidades quanto as necessidades de uma 
população de interesse cuidadosamente definidas. 

Agente – No modelo de saúde pública, o agente é o catalisador, substância 
ou organismo que causa o problema de saúde. No caso de abuso de 
substâncias, os agentes são as fontes, ofertas e disponilidade. 

Ambiente – No modelo de saúde pública, o ambiente é o contexto no qual o 
agente e o receptor coexistem. Ambientes criam condições que aumentam 
ou reduzem as chances do receptor se tornar suscetível e/ou o agente mais 
eficiente. Nos casos de abuso de substância, o ambiente é o meio social 
que encoraja, apoia ou fortalece o uso problemático de drogas. 

Assistência Técnica (AT) – Serviços fornecidos por uma equipe de profissonais 
de prevenção, com o intuito de promover orientação para programas de 
prevenção, organizações comunitárias e indivíduos para conduzir, fortalecer 
e aumentar atividades que promovam a prevenção. 

Atividades – esforços conduzidos para se alcançar os objetivos identificados. 

ATOD – sigla para Álcool, Tabaco e Outras Drogas.

Avaliação -  Um processo que ajuda os profissionais de prevenção a 
descobrirem as forças e fraquezas de suas atividades, de modo que eles 
possam aperfeiçoá-las ao longo do tempo. Todo tempo empregado em 
avaliações é um tempo bem gasto, porque permite que os grupos usem 
suas verbas e outros recursos de forma mais eficiente no futuro. Algumas 
avaliações podem ser feitas com baixo ou nenhum custo e algumas podem 
ser completadas por pessoas que não sejam avaliadores profissionais. 

Avaliação de impacto – Avaliação que examina a extensão dos efeitos 
abrangentes e finais de um projeto. Ex: o consumo de drogas entre os 
jovens da área trabalhada foi reduzido?
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Avaliação de processo – Avaliação que relata e documenta o que foi feito, 
quanto, quando, para quem e por quem durante o curso de um projeto. 

Avaliação de resultado – Avaliação que relata a dimensão dos efeitos 
imediatos de projetos instituídos, incluindo quais mudanças ocorreram. 

Capacidade – Aumentar as habilidades e competências dos indivíduos, grupos 
e organizações, com o intuito de planejar, empreender e gerir atividades. 
Essa abordagem também eleva a capacidade dos indivíduos, grupos e 
organizações de lidar com situações ou problemas futuros. 

Coalizão – Uma organização formal para cooperação e colaboração entre 
grupos e setores de uma comunidade, na qual cada grupo conserva sua 
própria identidade, mas todos concordam em trabalhar juntos em prol do 
objetivo comum de construir uma comunidade segura, saudável e livre de 
drogas. 

Competência – Os vários tipos e níveis de recursos que uma organização 
ou colaboradores têm a seu dispor para atender às demandas da 
implementação de intervenções específicas. 

Comunidade – o conjunto de pessoas com interesses ou experiências em 
comum, que moram dentro de uma área específica. Por exemplo: um 
bairro, cidade, parte de um país, jurisdição, distrito escolar ou área 
regional. 

Cultura – O compartilhamento de valores, tradições, normas, costumes, artes, 
história, folclore e instituições de um grupo de pessoas que estão unidas 
por raça, etnia, língua, nacionalidade ou religião. 

Dados epidemiológicos – Medem a frequência, distribuição e causas de 
doenças em uma população, não somente em um indivíduo. 

Diversidade cultural – Diferenças de raça, etnia, língua, nacionalidade ou 
religião entre vários grupos dentro de uma comunidade. Uma comunidade 
é considerada culturalmente diversificada quando seus moradores incluem 
membros de diferentes grupos dentro dela. 

Fatores de proteção – Os fatores que aumentam as habilidades de um 
indivíduo de resistir ao uso e abuso de drogas, ex: fortes laços familiares, 
sistema de suporte externo e habilidades de resolução de problemas. 
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Fatores de resistência – Características pessoais que permitem que crianças 
sobrevivam, cresçam e se tornem adultos produtivos e saudáveis, apesar 
de terem sofrido experiências negativas/traumáticas ou vividos em 
ambientes de alto risco. 

Fatores de risco – Os fatores que aumentam a vulnerabilidade de um indivíduo 
perante o consumo e abuso de drogas, como por exemplo: fracasso 
acadêmico, influências sociais negativas ou dos pais, atitude de amigos 
com relação às drogas e álcool ou envolvimento com as substâncias.

Grupo-alvo – Pessoas, organizações, comunidades ou outros tipos de grupos 
que o projeto tenha a intenção de alcançar. 

Idade de início – A idade do primeiro uso. 

Linha de base – o nível de comportamento ou a nota registrada em uma 
avaliação antes que uma intervenção seja oferecida ou serviços entregues.  

Meta – uma ampla descrição do que um projeto de coalizão tem a intenção 
de alcançar. (Ex: fazer com que a idade de início uso seja postergada entre 
os jovens). 

Multiestratégico – Mais de uma estratégia de prevenção trabalhando juntas 
para produzir um plano abrangente. Por exemplo: disseminação da 
informação, construção de competências, uso de abordagens alternativas 
para redução do abuso de substância, desenvolvimento de políticas sociais 
e abordagens ambientais. 

Multissetorial – mais de uma agência ou instituição trabalhando juntas. 

Objetivos – O que deve ser realizado durante um período de tempo específico 
para se alcançar uma meta, expressa em termos especificamente 
mensuráveis. 

Prontidão da comunidade – o grau de suporte ou resistência para identificar 
o uso e abuso de substância como significante problema social em uma 
comunidade. Diferentes estágios de prontidão da comunidade para 
prevenção fornecem uma estrutura apropriada para a compreensão da 
prontidão em níveis comunitários e estaduais. 



Quadro lógico – Um método sequencial e abrangente de mudança, que vai 
da definição das necessidades até o desenvolvimento de metas, objetivos 
e medidas de desempenho. O quadro lógico demostra a ligação entre 
cada componente. A meta é geralmente construída com base no impacto 
definitivo buscado pelo programa. Os objetivos são geralmente construídos 
em torno dos fatores de risco e proteção. As atividades então podem 
indicar intervenções diversas. 

Receptor – No modelo de saúde pública, o receptor é o indivíduo afetado 
pelo problema de saúde. No caso do abuso de substâncias, o receptor é o 
usuário ativo ou potencial de drogas. 

Resultados esperados – Os resultados pretendidos ou esperados na execução 
das atividades de um programa. Eles podem ser de curto, médio ou longo 
prazo. 

Sensibilidade cultural – uma conscientização sobre as diferenças entre a sua 
e as demais culturas. 

Sustentabilidade – A probabilidade de um programa se manter após 
um determinado período de tempo, especialmente após o término do 
recebimento de verbas. 

Teoria da mudança – Utilizada no guia “Alcançando resultados”, é o conjunto 
de suposições (também chamadas hipóteses) sobre como e porquê a 
mudança desejada tem mais probababilidade de acontecer como resultado 
de um programa. Tipicamente, a teoria da mudança é baseada em 
pesquisas anteriores ou teorias existentes sobre o comportamento humano 
e desenvolvimento. 

Vício – Necessidade psicológica compulsiva de consumo de uma substância 
causadora de dependência (ex: maconha, nicotina ou álcool), caracterizada 
pela tolerância e pelos sintomas bem definidos como consequência da 
abstinência das mesmas. 
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