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Dados Epidemiológicos
Tabaco 

Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar - PeNSE 2019
estudantes do 7º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio – 13 aos 17 anos

• Em 2019, 22,6% dos estudantes tinham fumado cigarro
alguma vez na vida.

• No grupo etário de 13 a 15 anos, a proporção das meninas
(18,4%) supera a dos meninos (15,6%). Para os adolescentes de
16 e 17 anos, ocorre o inverso: 35% para meninos e 30,3% para
meninas.

• Cerca de 11,1% dos estudantes fumaram, pela primeira vez,
antes dos 14 anos.

• Apesar da venda proibida a menores de 18 anos, o modo mais
frequente de se obter cigarro (37,55%) foi comprar em uma
loja, bar, botequim, padaria ou banca de jornal.

• Em 2019, 26,9% dos alunos já haviam experimentado o
narguilé e 16,8%, o cigarro eletrônico.
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Dados Epidemiológicos
Álcool 

18+anos

Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar - PeNSE 2019
estudantes do 7º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio – 13 aos 17 anos

• Em 2019, 63,3% dos escolares já haviam ingerido uma dose de
bebida alcoólica (61,4% em 2015).

• A prevalência do consumo de ao menos uma dose de bebida
alcoólica nos últimos 30 dias foi de 28,1% sendo 30,1% entre as
meninas e 26,0% entre os meninos.

• 34,6% deles haviam tomado a primeira dose com menos de 14
anos.

• Dos alunos que já consumiram álcool alguma vez na vida, 47%
tiveram episódio de embriaguez e 15,7% tiveram problemas com
família ou amigos, perderam aulas ou brigaram, uma ou mais
vezes, porque tinham bebido. Esse percentual entre as meninas
(17,1%) superou o dos meninos (14%).

• O modo mais frequente de obtenção da bebida foi em uma festa
(29,2%), seguido por mercado (26,8%), com amigos (17,7%) e em
casa, com alguém da família (11,3%).

• Cerca de 9,7% dos escolares consumiram quatro ou mais doses de
bebida alcoólica num mesmo dia.
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Dados Epidemiológicos
Drogas Ilícitas

• O uso de droga ilícita em algum momento da vida foi
declarado por 13% dos estudantes.

• O consumo recente, isto é, nos 30 dias anteriores à pesquisa,
ficou em 5,1%, variando entre 3,2% para alunos dos 13 a 15
anos e 8,7% para os de 16 e 17 anos. O indicador foi maior
entre os meninos (5,6%) do que entre as meninas (4,7%).

• 4,3% o fizeram pela primeira vez com menos de 14 anos.
• Por tipo de droga, 5,3% relataram consumo recente de

maconha e 0,6%, de crack.

Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar - PeNSE 2019
estudantes do 7º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio – 13 aos 17 anos

Drogas Ilícitas: maconha, cocaína, crack, cola, loló, lança perfume, ecstasy.
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• Estimar a população média de frequentadores das cenas de uso nos três 
territórios. 

• Investigação do perfil de amostras representativas da população de frequentadores das 
cenas de uso em São Paulo, Fortaleza e Brasília 

• Investigação do perfil de amostras representativas da população de frequentadores das 
cenas de uso em São Paulo, Fortaleza e Brasília 
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PREVENÇÃO



TÍTULO APRESENTAÇÃO

SUBTÍTULO APRESENTAÇÃO

SISTEMA NACIONAL DE PREVENÇÃO



CUIDADOS AA, NA, Al-Anon, Nar-Anon, 
Alateen, Narateen

RAPS



REINSERÇÃO SOCIAL

Associativismo e 
Cooperativismo



PESQUISA E CAPACITAÇÃO

- Pesquisa com Parâmetros de 

Qualidade para o 

Funcionamento das 

Comunidades Terapêuticas

- Papel da Espiritualidade na 

Recuperação de Dependentes 

Químicos 



MATERIAIS INFORMATIVOS



PLANO NACIONAL DE POLÍTICAS 
SOBRE DROGAS - PLANAD



Muito Obrigado!


