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Introdução: Vivencia-se por intermédio da mídia, inúmeros acontecimentos relacionados ao uso 
freqüente de drogas e violência entre jovens, com um agravante cada vez mais precoce. 
Considerando os vários fatores de riscos para a o uso e abuso de drogas destacamos falta de 
informações sobre as ações deletérias das drogas no organismo. Objetivos: Promover intramuros 
a capacitação de alunos de graduação das Ciências Biológicas -IBB-UNESP, como monitores no 
projeto; informar por intermédio de palestras – professores, alunos do ensino fundamental e médio 
e pais, sobre os efeitos nocivos das drogas, sua prevenção, como reduzir os riscos à violência e 
doenças sexualmente transmissíveis - DSTs. Métodos: Para a realização das palestras de 
sensibilização anti-drogas utilizamos a exposição de peças anátomo-patológicas, vídeos, e kits de 
detecção de drogas na urina. Foram aplicados dois questionários (testes de multi-escolha) um pré 
e um pós-palestras como avaliador das mesmas. Resultados: foram contemplados intramuros as 
unidades universitárias da UNESP – Instituto de Biociências, Botucatu -SP e Faculdade de 
Ciências, Bauru -SP. Extramuros a Diretoria de Ensino de Botucatu tendo como o público alvo os 
professores e alunos do ensino fundamental e médio das escolas públicas e privadas; Instituições 
ressocializadoras de jovens infratores - Fundação CASA, unidades de Botucatu e Iaras - SP; 
empresas que solicitam palestras sobre tabaco e álcool e outras drogas, por exemplo - Semana 
Interna de Prevenção aos Acidentes de Trabalho (ex:ANIDRO Brasil), entre outros segmentos 
(ex:Igrejas,Tiro de Guerra, Programa PROERD e JCC Policia Militar, Narcóticos e Alcoólatras 
Anônimos). Houve a necessidade de limitar o número de alunos por palestra para evitar a 
dispersão dos mesmos e melhorar a eficácia na transmissão das informações, com explanações 
no máximo de 60 min/dia. Conclusão: Foi observado na avaliação de questionários aplicados pré e 
pós-palestras a melhora significativa das informações sobre as drogas e DSTs. Ainda, os 
comentários dos educadores tem feito menção à importância do projeto como instrumento 
essencial na prevenção às drogas, na redução: da violência escolar e da incidência das DSTs. 
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