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Enquadramento 

• As técnicas digitais são usadas no dia-a-dia dos jovens. (1) 

 
• Estudos mostram que as intervenções baseadas na web 

chegam a mais jovens com consumos de risco do que as 
intervenções face-a-face.(1) 

 
• Estas intervenções são custo-efectivas. (1) 

 
• A maioria das intervenções tem como grupo-alvo os 

jovens que fazem consumo de álcool, estando o consumo 
de drogas ilícitas menos representados. (2) 

(1) Tossmann & Leuschner 2009; (2) Blankers et al. 2009, Riper et al. 2011, Rooke et al. 2010, Tait & Christensen 2010, White et 
al. 2010;  
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Enquadramento 

Apesar de os resultados de diversos estudos apontarem para o 
êxito das intervenções online na prevenção seletiva e para a 
eventual possibilidade de chegar aos jovens toxicodependentes 
através da internet, o número de ofertas de boa qualidade ainda 
é reduzido, e a sua eficácia ainda não foi suficientemente 
avaliada.  

 
(Tossmann & Leuschner 2009) 
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Objetivos do projeto 
1. Fornecer uma visão geral sobre as intervenções 

existentes baseadas na web e gerar recomendações 
científicas sobre as mesmas para o uso ilícito de drogas 
(especialmente as novas substâncias). 

2.  A avaliação da eficácia das intervenções identificadas - 
conforme critérios da EMCDDA – através da participação 
de jovens consumidores com idade entre os 14-21anos 
(13 x 20 = 260).  

3. Criação de um grupo LinkedIn para a partilha de 
experiências entre especialistas internacionais. 

4. Desenvolvimento e promoção de guidelines para o 
desenvolvimento de intervenções baseadas na web 
centrados no uso/abuso de substâncias dos jovens.  
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Intervenção online 
• É definida como uma oferta de apoio profissional 

no âmbito da prevenção seletiva, prestada via 
internet, que inclui elementos interativos e dá 
feedback individual aos jovens toxicodependentes 
(LWL, 2015) 

 
“O programa de intervenção propriamente dito visa 
criar uma mudança positiva e/ou reforçar ou 
aumentar o conhecimento, a consciencialização e a 
compreensão através da utilização de materiais 
validados relacionados com a saúde e de 
componentes interativos baseados na internet.” 
(Barack et al. (2009) 
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As intervenções incluídas deverão preencher os seguintes critérios:  
 

1. Deverão tratar-se de intervenções online, ou seja, baseadas em 
sites da internet, aplicações de software ou aplicações de redes 
sociais.  

2. Deverão incluir elementos interativos que requeiram que o 
utilizador seja ativo para poder receber feedback individual.  

3. As ofertas deverão ser profissionais, ou seja, não deverão 
tratar-se de simples conversas entre consumidores.  

4. O grupo alvo deverá ser constituído por jovens consumidores 
de drogas. 

5. O foco principal serão as drogas ilícitas, preferencialmente as 
substâncias psicotrópicas mais recentes. 

6. A sua eficácia deverá ser avaliada cientificamente. 

Critérios - Intervenção online 
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1ª fase - Investigação 
• O processo de desenvolvimento das guidelines incluiu a 

pesquisa de intervenções online existentes nos 13 países 
parceiros: Áustria, Bélgica, Chipre, Finlândia, Alemanha, 
Grécia, Itália, Letónia, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, 
Eslováquia e Eslovénia.  

• Posteriormente foram analisados exemplos de boas práticas 
da Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Espanha/França e 
EUA. 

• Para além de avaliar se as intervenções existentes preenchem 
os requisitos de entrada no estudo, as ofertas são também 
avaliadas em consonância com determinados critérios de 
qualidade baseados nos critérios de avaliação do EMCDDA. 
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2ª fase – Workshop jovens 
• Foram utilizados dois workshops de avaliação, um para os 

países com intervenções online nacionais em curso e outro 
para países sem quaisquer intervenções online em 
funcionamento.  
 

• Todos os participantes nos workshops de avaliação 
responderam a uma das versões do inquérito, o que resultou 
num total de 273 inquéritos preenchidos: 
– 206 (75 %) em países com intervenções online nacionais 
– 67 (25 %) em países sem intervenções, em específico 21 na 

Eslováquia, 31 em Portugal e 15 no Luxemburgo.  
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3ª fase – Painel Delphi 
• Com o objetivo de encontrar um consenso 

relativamente às recomendações chave definitivas, 
levou-se a cabo um estudo Delphi online, de duas 
fases, durante um período de dois meses. 
 

• As recomendações relativas ao desenvolvimento e à 
implementação de intervenções online que não 
reuniram o consenso da totalidade dos parceiros do 
projeto foram submetidas à votação de especialistas 
europeus, preservando o anonimato.  
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Guidelines para intervenções online na 
prevenção seletiva dos 

comportamentos aditivos 
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Recomendações chave 

Considerações 
preliminares Aspetos técnicos Elementos 

interativos 

Como chegar aos 
jovens 

consumidores 

Convencer os jovens a recorrer e  
a não desistir da intervenção Avaliação 

Orçamento  

Previsão de 
lucros 

Objetivo da 
intervenção 

Regulamentos de 
cada país 

Grupo alvo 
específico 

Meio social e 
cultural  

Explore as 
necessidades 
do grupo alvo 

Programa, app 
ou website? 

Fase piloto 

Que 
substância(s)? 

Fundamentos 
teóricos 

Inclua peritos 
 Acordos 
contratuais claros 
 

Aplicação web, 
híbrida ou nativa? 

Segurança de 
dados e anonimato 

Legislação da UE 
sobre proteção de 
dados 

Versões móveis, 
websites rápidos 

Seja interativo! 

Inclua elementos 
lúdicos 

Utilize elementos de 
apoio 
•Auto-
teste/Questionário 
•Plano Individual de 
Mudança 
•Diário de consumo 
interativo 
•Fórum 
•Jogos educacionais 
 

Torne a sua oferta 
de intervenção 
reconhecível 
•Design único 
•Conteúdos 
especiais 

Estratégia de 
marketing 

Inclua o grupo alvo 
na fase de promoção 
da intervenção 

Use a sua rede de 
contactos e a sua 
organização para 
promover a 
intervenção 

Ligações e links 

Facebook, YouTube, 
e recomendações 
pessoais 

Design, estrutura e 
facilidade de utilização 
•Incluir a questão do 
design  desde o início 
•Layout profissional  
•Web designer ou 
agência 
•Feedback do grupo 
alvo 
•Aspeto visual 
•Não sobrecarregar 
•Estrutura simples 
•Navegação Simples 
•Manual do Utilizador 
 

Conteúdo 
•Informação simples, 
curta, precisa, 
abrangente, objetiva 
e sempre atualizada 
•Informação 
relevante e precisa 
acerca das 
substâncias 
•Informação sobre a 
substâncias, riscos e 
efeitos 
•Ajuda, 
aconselhamento e 
informação de 
contacto para obter 
ajuda online 
•Introdução de novos 
conteúdos, pelo 
menos, 
semanalmente 

Transparência 
•Informações 
pessoais do 
conselheiro 
•Informação acerca 
do fornecedor e do 
financiamento 

Comunicação 
•Feedback pessoal 
detalhado 
•A comunicação 
deverá ser 
motivadora, recetiva, 
não devendo 
mostrar-se 
moralizadora ou 
restritiva 
•Vários canais de  
comunicação 
•Respostas rápidas 
 

Utilize as suas 
redes de 
contacto 

Facilidade de 
utilização 

Registo 

 Apresentação 
•Várias formas de 
apresentação 
•Dar ênfase aos canais 
audiovisuais 
•Não sobrecarregar o 
website com texto 
•Linguagem 
direcionada aos jovens 
•Informação disponível 
em várias línguas 
 

Abordagem 
•Postura de aceitação 
e de motivação 
•Incluir 
aconselhamento para 
a minimização de 
riscos 
•Itens lúdicos 
•Experiências de 
antigos consumidores 
 Outros fatores 

•Oferecer a 
possibilidade de 
contacto com outros 
utilizadores 
•Lembretes regulares 
•Dar sugestões e 
oferecer estratégias 
para alcançar 
objetivos 
•Permitir a interação 
pessoal com um 
conselheiro 
•Quando 
determinados 
objetivos forem 
atingidos, elogiar o  
utilizador 

Planeie a avaliação 
durante o processo 
de  
desenvolvimento 

Recolha  dados 
para a avaliação e 
investigação de 
forma contínua 

Feedback regular 
do grupo alvo 

Inclua o grupo alvo 
no processo de 
avaliação 

Avalie a eficácia da 
intervenção (estudo 
RCT) 
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Considerações preliminares relativas ao 
desenvolvimento de intervenções online 
- Financiamento 
- Público-alvo 
- Objetivo - redução do consumo de uma substância, 

a promoção da abstinência, a sensibilização, a 
redução de riscos, etc. 

- Tipo de substância 
- Fundamentos teóricos 
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Evidências e Recomendações 
Chave 



Questões técnicas 
– Especialistas técnicos 
– Tipo de app 
– Gestão de conteúdos (atualização) 
– Proteção de dados 
– Segurança do sistema 

 

 
14 

Evidências e Recomendações 
Chave 



Ferramentas interativas 
 
– Animações 
– Atividades interativas e com feedback 
– Elementos de apoio  
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Evidências e Recomendações 
Chave 



Conteúdo, apresentação e abordagem geral 
• O conteúdo é claramente uma parte de extrema 

importância para as intervenções online. Da perspetiva do 
grupo alvo, o conteúdo deve ser interessante, relevante, 
correto, confiável e deve estar atualizado e ser abrangente. 
A informação contida deve ser objetiva e imparcial.  
 

• Com base nos diálogos mantidos com o grupo alvo, a 
informação fornecida deverá incluir os riscos e efeitos das 
drogas, experiências de antigos utilizadores, informação 
secundária acerca de substâncias e dicas de segurança.  
 

• Uma intervenção online deverá fornecer ajuda e 
aconselhamento bem como informação de contacto de 
outras propostas de ajuda (offline). 
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Evidências e Recomendações 
Chave 



Conteúdo, apresentação e abordagem geral 
 

• Com base nos resultados do Painel Delphi, as presentes 
guidelines recomendam que a postura assumida em 
relação aos consumidores seja de aceitação da sua 
atual situação e da eventual incapacidade de se abster 
totalmente de drogas num futuro imediato.  

• Uma postura em que se determinem objetivos 
alcançáveis através de uma abordagem passo-a-passo 
tende a ser uma abordagem com melhores resultados. 
Por isso, qualquer intervenção deverá incluir 
aconselhamento relativo à redução de risco. 
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Evidências e Recomendações 
Chave 



Comunicação entre utilizador e técnico 
 

• Fornecer feedback individual detalhado relativamente ao 
consumo. 

• Tal como a abordagem geral da intervenção, a comunicação 
não deverá ser moralista, deverá sim ser motivadora e 
receptiva.  

• O meio de comunicação poderá ser adaptado a cada 
utilizador individual. 

• Podem utilizar-se diversos canais de comunicação: SMS, 
WhatsApp, chat, fórum, vídeos e outros meios visuais bem 
como mensagens online (necessário login).  

• As respostas deverão ser enviadas dentro de 1 ou 2 dias. 
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Evidências e Recomendações 
Chave 



Outros fatores que aumentam a adesão 
 

• Possibilitar o contacto com outros utilizadores da mesma 
intervenção para motivar o apoio mútuo. 

• Enviar lembretes regulares através de email, SMS ou 
WhatsApp. 

• Dar sugestões ou fornecer estratégias aos utilizadores 
sobre como atingir os seus objetivos. 

• A interação com um conselheiro real aumenta a 
probabilidade de adesão em comparação com um 
programa de auto-orientação. 

• Quando for atingido um objetivo, elogie o utilizador através 
do conselheiro ou do sistema. 
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Evidências e Recomendações Chave 



Avaliação das intervenções online 
• A avaliação deverá ser feita ao longo do 

desenvolvimento da intervenção. 
• Devem ser recolhidos, de forma contínua, dados 

detalhados para avaliação e investigação. 
• Utilizar o Google Analytics ou outra ferramenta de 

estatística para avaliar a popularidade do conteúdo da 
intervenção. 

• Recolha feedback do grupo alvo regularmente. 
• Inclua o grupo alvo no processo de avaliação. 
• Efetue a avaliação da eficácia da intervenção, de 

preferência através de um estudo RCT 
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Evidências e Recomendações 
Chave 



http://www.clickforsupport.eu/  
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http://www.clickforsupport.eu/
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http://noitesaudavelcoimb.wix.com/coimbra2016   •  noitesaudavelcoimbra2016@gmail.com 

apoios: 

patrocinadores: 



Projeto Click for Support 
 

   
http://www.clickforsupport.eu/  

 
 www.irefrea.org 

   
Fernando Mendes 
Rosário Mendes 
Irefrea.pt@gmail.com 
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