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33 Fundo

• As crianças são cada vez mais as vítimas de tráfico de 

drogas e as consomem com familiares e onde vivem. 

• O programa Intervenção Infantil para uma Vida sem Drogas 

(CHILD, na sigla em ingles) e uma resposta a essa ameaça 

crescente contra a criança e representa uma nova 

abordagem na expansão das fronteiras de trabalho do 

departamento de Narcoticos do Governo Americano (INL) 

em realacao a demanda internacional por drogas



Fundo: Afghanistan

Source:  Afghanistan National Drug Use Survey, 2012 Source:  Afghanistan  National Urban Drug Use Survey, 2012 

https://pixabay.com/en/children-cute-afghanistan-persons-60638/

Mais de 90% das 

crianças cujos 

exames 

apontam o uso 

de opiáceos 

foram expostas 

no seu ambiente 

ou receberam a 

droga de um 

adulto
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 Inclusão

 Compreensão Cultural

 Ciência

Princípios Orientadores
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As premissas teóricas das intervenções psicossociais 

incluem princípios de Condicionamento Operante, 

aplicações da teoria da aprendizagem social e 

Consideração Positiva Incondicional para o indivíduo:

Tratamentos Baseados em Evidências

♦ Técnicas de entrevistas motivacionais 

♦ Técnicas de Gestão de Contingência 

♦ Treinamento educativo

♦ T’ecnicas Terapeuticas para Tratamento de Traumas

♦ Técnicas de Arte Terapia
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Identificamos que crianças e adolescentes 

tem a necessidade de ajuda em quatro 

cenários principais: 

• Centros de tratamento para mãe e filho 

Orfanatos 

• Em Situacao de carcere 

• Em Situacao de rua

Crianças: Nosso Futuro, Nossa 
Responsabilidade



Determinando Risco e Resposta
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Alcance
Triagem de Risco Inical

Consumo de drogas   Experiencias adversas na infancia Problemas de 

saude/desenvolvimento

Triagem e avaliação
(determina o nivel de risco e a intervenecao)

 Uso de narcoticos

 Trauma 

 Negligencia

 Sofrimento psicologicos/emocionais/problemas  

comportamentais

 Problemas de saude/desenvolvimento

Mínimo
Prevencao de drogas

 Instrucao se 

necessario

 Intervencao em um 

risco

Moderado
Informacoes sobre drogas 

 Conhecimento

 Construcao de 

habilidades 

 Como lidar com 

traumas se necessario

 Mentor adulto

Alto
Tratamento de internacao

 Aconselhamento

 Saude Comunitaria

 Grupo de autoajuda 

familiar

 Informacoes sobre 

drogas

 Educacao basica

 Construcao de 

habilidades

 Como lidar com traumas
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9 Módulos Infantis
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1.Temos uma caixa de 

ferramentas

2.Temos um protocolo 

abrangente de intervenção

3.Um modelo de ação que 

pode ser aplicado em 

outros países

Resumo
Temos um protocolo abrangente de intervenção

Temos um protocolo abrangente de intervenção

Temos um protocolo abrangente de intervenção

https://pixabay.com/en/globe-world-earth-planet-1335720/


