
1. INTRODUÇÃO 

 

Não é de hoje que os adolescentes, no mundo todo, trabalham. Há muitos 

anos, crianças vêm sendo exploradas, a sua força e a infância exauridas no trabalho 

tão pesado quanto o de qualquer adulto. Através da história do Brasil, pode-se 

identificar, através da literatura, que o trabalho de crianças e adolescentes adquiriu 

diferentes conotações valorativas. Na época da escravidão, o trabalho da criança-

escravo, iniciada desde pequena, tendo, como por herança, no trabalho forçado, a 

disciplinarização dos menores abandonados e delinqüentes, percebidos como 

viciosos, nas fazendas e fábricas no século XIX e início do XX; a educação pelo 

trabalho, tão popular em programas destinados às crianças pobres, segue a lógica 

de que o trabalho é o melhor remédio para acabar com a ociosidade e a 

criminalidade 1.  

Atualmente, frente à globalização da economia, o trabalho com suas 

profundas transformações em suas relações, o da criança e dos adolescentes 

constitui uma prática em pleno vigor para muitos que, por lei, não deveriam 

trabalhar. E, ainda que  mesmo proibido, é visto como importante para a formação e 

a educação da criança e do adolescente. Trata-se de uma questão complexa, que 

envolve múltiplos valores e significados humanos, éticos, políticos e pedagógicos, 

porém, com mudanças ao longo das últimas décadas, expressas através de 

movimentos pela causa daqueles, em diferentes países do mundo, se preocuparam 

com as condições do desenvolvimento psíquico e social de crianças e adolescentes 

trabalhadores.Destacam-se, entre outros, o Programa de Erradicação do trabalho 

Infantil (IPEC), implantado, no Brasil, em 1992; a Marcha Global Contra o Trabalho 

Infantil, realizada em Genebra, em 1998, com a participação de 53 entidades 

brasileiras - religiosas, empresariais, sindicais e sociais; a criação da Rede Nacional 

de Combate ao Trabalho de Crianças e Adolescentes  em 1999, e o intenso trabalho 

de articulação do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil .1  

No ano de 1989, em coerência com o cenário internacional,  a Convenção 

dos Direitos da Criança, no Brasil, também inicia importantes reformas. A 

Constituição de 1988 garantiu o trabalho a jovens de 14 a 18 anos, proibindo seu 

emprego em tarefas insalubres, perigosas ou noturnas. O Estatuto da Criança e do 
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Adolescente (Lei 8.069) estipula, em 1990, que o trabalho não era permitido a 

menores de quatorze anos de idade. Conforme a Recomendação 146 da  

Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Congresso brasileiro aprovou, no 

ano de 1998, a Emenda Constitucional nº 20, de 16/12/1998, que proíbe o trabalho a 

menores de 16 anos, permitindo-o a partir de 14 anos, na condição de aprendiz. 

Porém, as condições precárias em que vive um grande contingente de famílias 

brasileiras, principalmente na zona rural, obrigam a criança e o adolescente a 

procurarem busca de trabalho dentro ou fora das condições estabelecidas por lei1,2,3. 

No Brasil, atualmente, ainda que haja restrições ao trabalho de crianças e 

adolescentes, a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio (PNAD), 

anualmente realizada pelo IBGE, estimava a existência de, aproximadamente, 6.263 

milhões de crianças e adolescentes, entre 10 e 17 anos de idade, com alguma 

atividade econômica no ano de 2001. Havia também 280 mil crianças, entre 5 e 9 

anos de idade, inseridas no mercado de trabalho3.  

Mesmo não havendo grande reversão da situação econômica das famílias 

brasileiras, a implementação de políticas públicas na área de apoio à educação e de 

programas de apoio à renda familiar, o número de crianças e adolescentes 

trabalhadores está em declínio, com uma queda significativa na década de 90 em 

uma aparente estagnação nos anos recentes, ou seja, uma redução de 8,9 milhões 

no início da década para 6,3 milhões em 2001-2002, o que significa cerca de um 

milhão e setecentas mil crianças e adolescentes que deixaram de trabalhar , queda  

que ocorreu em todas as regiões do país 2,3,. 

Mesmo com a redução em porcentagens significativas de crianças e 

adolescentes inseridos no mundo do trabalho, existe ainda um considerável 

contingente delas em situação de trabalhadores que têm chamado a atenção como 

uma questão global, por prejudicar a educação, a saúde e o desenvolvimento físico, 

mental e social, considerando que uma das principais características do trabalho de 

crianças e adolescentes, em 2002, é o aumento desta população conforme a idade, 

com maior concentração de 15 a 17 anos (30,8%, 41,4% 50,4%), respectivamente, 

sendo sua contribuição pequena para com a renda familiar para os menores de 10 

anos, porém mais significativa para os maiores de 16 anos de idade. Quanto às 

atividades desempenhadas, nas áreas metropolitanas destacam-se o emprego 

doméstico, o trabalho em restaurantes, construção civil, no comércio ambulante, 
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como também nas áreas urbanas prevalecem as mesmas categorias, 

diferentemente da área rural, onde predominam as atividades agrícolas tradicionais, 

como culturas diversas e criação de animais 2,3,4 .  

O Brasil, atualmente, conta com levantamentos oficiais confiáveis sobre a 

situação do trabalho de crianças e adolescentes realizados pela OIT e IBGE nas 

últimas décadas. Entre eles, destaca-se a preocupação das entidades 

governamentais e não governamentais para com a questão do abandono da escola 

por esta população infanto-juvenil. Porém inexiste investigação cientifica referente ao 

perfil desta população, que permanece matriculada no sistema educacional, mais 

especificamente sobre o uso indevido de substâncias psicoativas, considerado um 

grave problema de saúde pública. Além de sua elevada prevalência na população 

adulta, esse comportamento está presente, igualmente, entre adolescentes, 

repercutindo na sua saúde física e mental. O consumo de substâncias psicoativas 

pode ser advindo do estilo de vida atual, dos elevados níveis de estresse, de 

ansiedade, de baixa auto-estima, sentimentos depressivos, susceptibilidade à 

pressão dos pares e problemas relacionados à escola5,6,7. 

Diversos campos do saber científico adotam diferentes definições dos termos 

¨uso¨, ¨abuso¨, e ¨dependência¨ de uma substância psicoativa. A Organização 

Mundial de Saúde8 classifica o uso de drogas como o feito na vida, no ano, no mês, 

freqüente e pesado; quanto à freqüência, os usuários podem ser: não-usuários; 

usuário leve (uso no último mês, mas consumo menor que uma vez por semana); 

usuário moderado (utilizou drogas pelo menos 6 vezes no último mês); usuário 

pesado (utilizou drogas 20 ou mais dias no último mês).  A OMS8 enfatiza que o 

abuso de drogas não pode ser definido em função da quantidade e freqüência de 

uso, e uma pessoa, para ser considerada dependente deve apresentar pelo menos 

três dos seguintes sintomas ou sinais, ao longo dos últimos doze meses: (a) forte 

desejo ou compulsão de consumir drogas; (b) dificuldade em controlar o uso, seja 

em termos de início, término ou nível de consumo; (c) uso de substâncias 

psicoativas para atenuar sintomas de abstinência, com plena consciência da 

efetividade desta estratégia; (d) estado fisiológico de abstinência; (e) evidência de 

tolerância, levando o indivíduo a necessitar de doses menores; (f) estreitamento do 

repertório pessoal de consumo, quando o indivíduo passa, por exemplo, a consumir 

drogas em ambientes inadequados, a qualquer hora, sem nenhum motivo especial; 
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(g) negligência progressiva de outros prazeres e interesses em favor do uso de 

drogas; (h) persistência no uso da substância, apesar de manifestações danosas 

comprovadamente decorrente do uso; (i) evidência de que o retorno ao uso da 

substância, após um período de abstinência, leva a uma reinstalação de consumo 

anterior.  

A Classificação Internacional de Doenças (CID-10)9 define ¨uso¨ como 

qualquer consumo, independente da freqüência; ¨abuso¨, um consumo associado a 

conseqüências adversas recorrentes, porém não caracterizando ¨dependência¨. Esta 

última manifesta-se quando o uso de uma substância passa a caracterizar um 

estado disfuncional.  

Há uma ampla literatura científica sobre o consumo de substâncias 

psicoativas, com metodologias e abordagens diversas, tanto na população geral 

como em grupos específicos5,7,10,11,12,13,14,15,47,48. As investigações sobre os métodos 

diagnósticos utilizados para estudar o abuso de drogas se efetivam através de três 

abordagens: os levantamentos populacionais, os indicadores e os estudos 

qualitativos10.   

No contexto nacional, os levantamentos10,11,12,13,14 realizados, desde o final da 

década de 80, com a população estudantil, sobre o uso de substâncias psicoativas, 

têm apresentado o consumo delas entre esta população adolescente, seu padrão de 

uso (vida, ano, mês, freqüente e pesado) em relação aos diferentes níveis 

socioeconômicos; a influência do gênero, da falta às aulas, da defasagem escolar, 

entre outros fatores.  

No último levantamento10, verificou-se que o uso de drogas (20.0%) foi 

semelhante para ambos os sexos nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, sendo 

que, no conjunto das capitais brasileiras, o uso na vida foi maior para o sexo 

masculino (23,5%) em relação ao feminino (21,7%), com diferenciação entre as 

regiões. Na região Nordeste, predominou o uso na vida para o sexo masculino em 

comparação ao feminino, 22,8% e 17,9, respectivamente, enquanto que, na região 

sul, as mulheres apresentaram maior consumo que os homens, 23,0% e 20,1% 

respectivamente. No âmbito geral, o sexo masculino teve maior uso freqüente de 

drogas (3,5%). Em relação ao uso pesado, este foi idêntico para ambos os sexos, 

com 2,3% dos estudantes do sexo masculino e 1,7% do feminino, sendo excluído 

desta análise o uso do álcool e tabaco. 
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Além dos levantamentos realizados em nível nacional, no Brasil há uma vasta 

produção científica15,16,17,18,19,20 sobre o uso de drogas entre estudantes dos níveis 

Ensino Fundamental e Médio da rede pública de ensino, na sua maioria com 

metodologia adotada nos levantamentos realizados no contexto nacional, cujos 

resultados são semelhantes aos encontrados nacionalmente. Entretanto, as 

investigações sobre o uso de drogas em estudantes adolescentes, trabalhadores e 

não trabalhadores, são limitadas no contexto brasileiro. Entre os poucos 

existentes,10,20, abordam a questão restrita a uma variável independente, trabalho, e 

não como uma variável-resposta, sobre o uso de drogas em grupos de estudantes 

que trabalham e não trabalham e seus fatores associados. No contexto 

internacional21,22,23,24,25,26,27 , há uma produção, nos últimos anos, que tem como 

objeto de estudo o uso de drogas entre os grupos de adolescente trabalhador e não 

trabalhador e os fatores associados.  

O conhecimento da relação entre trabalho e o uso abusivo de drogas, no 

período da adolescência, é de grande importância, pois marca a entrada no mundo 

adulto. A adoção de ambos, nessa fase do desenvolvimento humano, pode ser 

considerada problemática, pelo fato de o consumo de qualquer droga ser um 

comportamento potencialmente prejudicial à saúde, com possibilidades de ser 

mantido na maturidade. Não se pode também ignorar a crença existente na 

sociedade de que o trabalho seja bom para os jovens em idade escolar, prepara-os 

para o mundo do trabalho, bem como os mantém ocupados, fora da rua, além de 

acumular os valores positivos do adulto. Entretanto, há estudos com adolescentes 

que demonstram a associação entre trabalho e comportamentos disfuncionais, entre 

eles, o uso abusivo de drogas e  álcool23,26. 

Em relação ao alcoolismo, a Sociedade Americana das Dependências, em 

1990, considerou-o como uma doença crônica primária, que tem seu 

desenvolvimento e manifestações influenciados por fatores genéticos, psicossociais 

e ambientais, freqüentemente progressiva e fatal. O trabalho é considerado entre os 

fatores psicossociais de risco capazes de influenciar no desenvolvimento do quadro 

e nas suas manifestações28.  

O consumo coletivo de bebidas alcoólicas associado a situações de trabalho 

tem um aspecto de prática defensiva enquanto um meio de garantir pertencimento 

ao grupo; também pode ser uma forma de viabilizar o próprio trabalho, em 
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decorrência dos efeitos farmacológicos próprios do álcool: calmante, euforizante, 

estimulante, relaxante, indutor do sono, anestésico e antisséptico28.  

Uma freqüência maior de casos de alcoolismo tem sido observada em 

determinadas ocupações, especialmente aquelas que se caracterizam por serem 

socialmente desprestigiadas. As relações do alcoolismo com outras drogas e o 

trabalho podem ser classificadas através da CID-109. Os critérios diagnósticos 

podem ser adaptados daqueles previstos para a caracterização das demais 

síndromes de dependência, segundo os quais, três ou mais manifestações devem 

ter ocorrido, conjuntamente, por, pelo menos, um mês, ou, se persistentes, por 

períodos menores do que um mês. As manifestações devem ocorrer juntas, de 

forma repetida, durante um período de 12 meses28,29,30,31.

O comportamento de uso abusivo de álcool e outras substâncias psicoativas 

que alteram o Sistema Nervoso (SN), no Brasil, não são recentes. Segundo Noto & 

Formigoni (2002)32 , até a década de 1980, no Brasil, pouco se conhecia sobre o 

consumo de drogas psicotrópicas, levando o país a adotar o modelo de política 

repressiva, exportado pelos Estados Unidos, para o combate ao uso de drogas, 

principalmente da maconha e da cocaína. Com o instrumento da OMS33, os 

levantamentos realizados pelo CEBRID têm mostrado que o número de usuários 

cresceu, como também os problemas de saúde, advindos do uso indevido de álcool, 

tabaco, solventes e medicamentos psicotrópicos; continuaram sendo maiores do que 

os provocados por drogas ilícitas, havendo necessidade da criação de políticas 

públicas de saúde referenciada em dados científicos, que possibilitem o 

desenvolvimento de campanhas adequadas a cada setor da sociedade envolvida 

com a questão. Salientam, da mesma forma, as autoras que as diferenças regionais 

do país, quanto ao poder aquisitivo da população, ao acesso à saúde, à 

escolaridade, à cultura, são características que se refletem no consumo de drogas 

psicoativas. 

Tendo em vista, a existência, entre os estudantes da rede estadual de ensino 

Fundamental e Médio do Município de Cuiabá, numa prevalência de 25,2% de uso 

de droga na vida, de dois grupos distintos de estudantes: um, constituído por 

estudantes que trabalham e estudam, e outro, formado por estudantes que só 

estudam, bem como a inexistência na literatura sobre a associação do uso de 
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drogas e trabalho entre esta população estudantil, levanta-se as seguintes 

hipóteses: 

H0: Não há associação do trabalho com o uso de drogas na população de 

estudantes adolescentes da rede estadual de ensino de Cuiabá-MT, Brasil; 

H1: Há associação entre trabalho e uso de drogas na população de 

estudantes adolescentes da rede estadual de ensino de Cuiabá-MT, Brasil. 

As hipóteses serão testadas quanto à associação do uso de drogas 

psicoativas em relação às características sócio-demográficas, escolares, familiares, 

de esporte e lazer, visando contribuir para o aprofundamento científico da questão, 

que abrange, não somente os adolescentes de Cuiabá, mas o Estado de Mato 

Grosso e o Brasil como um todo. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Características do trabalho infantil e adolescente no Brasil 

 

O trabalho, em sua acepção filosófica, é de uma grandeza sem precedentes 

para a formação do homem no seu processo de desenvolvimento. Porém, a 

discussão que se trava é quanto ao trabalho infantil1 e do adolescente , quando 

envolve diversas formas de exploração, nas quais os beneficiários são membros de 

outra classe ou de outra geração. Nessas circunstâncias, a infância pode terminar 

abruptamente, com o início de um emprego, que pode coincidir ele próprio com o fim 

de uma educação formal, como também expor a criança e o adolescente a riscos 

para sua saúde física e mental, conforme estudo realizado com adolescentes 

trabalhadores, matriculados em escolas municipais do Rio de Janeiro34 . 

O trabalho de crianças e adolescentes é um fenômeno presente e em 

crescimento em todo o mundo. Segundo estimativas da Organização Internacional 

do Trabalho - OIT, aproximadamente 352 milhões de crianças estão inseridas, 

formal ou informalmente, no mercado de trabalho em todo o mundo, sendo que 8,4% 

milhões das crianças e adolescentes estão envolvidas com as piores formas de 

atividade laboral35. 

No Brasil, segundo dados do IBGE, há milhões de crianças e adolescentes, 

entre 10 e 17 anos, que trabalham, apesar de o Estatuto da Criança e do 

Adolescente proibir ao menor de 14 anos qualquer tipo de atividade laboral e permiti-

la apenas em condições especiais aos adolescentes com idade entre 14 e 18 anos, 

ou seja, de aprendizes. É considerado trabalho infantil qualquer atividade realizada 

por indivíduos com menos de 14 anos de idade. Conforme a ratificação das 

Convenções Internacionais da OIT nº 138 e 182, em 2001 2002, respectivamente, o 

trabalho de adolescente na faixa etária de 16 a 18 anos de idade é lícito36. 

                                                 
1 Trabalho infantil É o trabalho ilegal de crianças. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que o 
trabalho só é permitido após os 16 anos ou a partir dos 14 anos na condição de aprendiz, garantidas a 
escolarização e a condição peculiar do desenvolvimento do adolescente36
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Várias são as atividades desenvolvidas pelas crianças e adolescentes. O 

estudo de Rodgers e Stanging37 , com base em estimativas de The International 

labor Organization of Statistics of International Labor Organization, identificaram 

entre as formas de atividades de labor infanto-juvenil, os seguintes perfis:  

(a) trabalho doméstico, executado em quase todos os contextos sociais;  

(b) Não-doméstico, não-monetário, compreende várias tarefas relacionadas com 

uma atividade familiar produtiva; (c) Trabalho escravo: acontece em regiões em que 

camponeses são obrigados a prestar serviços a proprietários ou a agiotas, seus 

filhos tornando-se freqüentemente, sujeitos a serviços não-remunerados; (d) 

Trabalho assalariado: distinguem-se diferentes tipos de trabalho assalariado. 

Crianças que trabalham na base de tarefas ou como meeiros devem ser distinguidas 

daquelas que trabalham por hora ou dia; deve-se distinguir o emprego assalariado, 

que envolve algum tipo de treinamento, daquele que não envolve nenhum tipo de 

treinamento; trabalho eventual deve ser diferenciado do trabalho regular, do trabalho 

relativamente estável; e uma distinção deve ser feita entre o trabalho assalariado, 

que é compatível com a freqüência regular à escola (e) Atividades econômicas 

marginais que correspondem a uma série de atividades tipicamente incluídas no, 

assim chamado, “setor informal”; (f) Desempregado; (g) A escolaridade, essa é mais 

difícil de se avaliar do que sugerem as estatísticas convencionais, principalmente 

quanto à dicotomia “estar na escola” ou “não estar na escola”. Assim, é preciso 

separar os que regularmente vão à escola em horário integral e aqueles que 

combinam a freqüência às aulas com outras atividades. 

Segundo dados levantados pelo PNAD para os anos de 1992, 1995 e 1998, 

quanto à jornada de trabalho de crianças e adolescentes, há uma variação em 

função da idade e do tipo de atividade desempenhada, sendo que o total de horas 

semanais começa próximo de 17 horas ao redor de 10 anos e evolui para até 36 

horas semanais, para o grupo acima de 17 anos / idade3. Além de dificultar a 

freqüência à escola, o trabalho precoce influencia o aproveitamento escolar, pois 

muitas das crianças e adolescentes que trabalham apresentam defasagem em 

relação a idade-série, enquanto que, entre os não trabalhadores, esse percentual é 

reduzido. A jornada diária de trabalho do adolescente, que chega a ser até de 8 

horas por dia, restringe, tornando difícil conciliar o trabalho com o estudo, levando os 

adolescentes, nesta situação, a cursarem a escola noturna, quando possível, ou 
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sobrecarregar os seus horários para adequar ambas as atividades: trabalho e 

estudo3,38.

Essa situação de vulnerabilidade2 poderá expor crianças e adolescentes à 

violência, ao uso abusivo de álcool e outras substâncias psicoativas e ao surgimento 

ou agravamento de outros problemas de saúde, pois elas têm necessidades muito 

diferentes dos adultos, devido ao processo de desenvolvimento biológico e 

psicossocial inerente nesta fase da vida, pois ¨os ambientes de trabalho apresentam 

inúmeros fatores de riscos, que se inter-relacionam, e são muitos os agentes de 

agravos à saúde como o estresse emocional ou a falta de disponibilidade da criança 

e do adolescente viverem as experiências normais de sua faixa etária, como o lazer, 

a vida familiar e a escola34.

No Estado de Mato Grosso  tem-se uma população, na faixa etária de 10 a 19 

anos, dos sexos feminino, de 20.365, e masculino, de 65. 647, economicamente 

ativa, contra 55.319 do sexo feminino 22.193 do sexo masculino42, caracterizada 

como não economicamente ativa, das quais o sistema educacional absorve  uma 

parte de ambas  as populações, constituindo-se, no interior da escola, a existência 

do estudante adolescente  trabalhador. 

De antemão, pode-se afirmar que as escolas públicas de Cuiabá43,44, de 

maneira geral, atendem populações de renda baixa3, sobretudo do setor civil, 

serviços domésticos e serviços em geral. No entanto, observa-se que algumas 

escolas da rede estadual de ensino, localizadas em bairros cuja população se 

caracteriza por uma renda familiar média4, apresentam uma população escolar 

heterogênea, onde predominam alunos provenientes de famílias de baixa renda, 

conforme foi constatado por um estudo realizado43. Na realidade cuiabana, há 
                                                 
2 O termo vulnerabilidade vem sendo utilizado em trabalhos relacionados a diferentes problemas de saúde, entre 
eles, o uso de drogas. Segundo Porto (2000) 39, está relacionado a diferentes problemas de saúde pública como 
AIDS, doenças mentais, uso de drogas psicoativas, doenças cardiovasculares, causas externas/violência, visa 
caracterizar grupos populacionais específicos mais atingidos ou fragilizados por aspectos sociais, genéticos, 
fatores de riscos e do surgimento de agravamento de problemas de saúde. Para Ayres et al. (2003)40, 
vulnerabilidade consiste a qualquer dano ou condição de interesse para a saúde pública, pode ser resumido em 
situações que suscetibilizam as pessoas aos agravos, os potenciais de adoecimento e não-adoecimento 
relacionados a indivíduos e a grupos que vivem determinado conjunto de situações. Para Marques et al.(1999)41 

vulnerabilidade é ¨o Conjunto de fatores de natureza biológica, epidemiológica, social e cultural cuja interação 
amplia ou reduz o risco ou a proteção de uma pessoa ou população frente a uma determinada doença, condição 
ou dano. A falta de acesso a ações e serviços de saúde e educação é considerada um fator `programático' de 
ampliação da vulnerabilidade¨. 
3 Renda baixa abrange família com ≤ 2,91 salário mínimo; 3 Renda média abrange família com 5,66 a 11,65 
salário mínimo, conforme Perfil socioeconômico de Cuiabá44; 
4 Renda média abrange família com 5,66 a 11,65 salário mínimo, conforme Perfil socioeconômico de Cuiabá44
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heterogeneidade de níveis sócio-econômicos configurados em determinantes 

sociais, que reproduzem, entre outros, famílias com baixo poder aquisitivo, 

obrigando os filhos de menoridade a ingressarem no mercado de trabalho. 

 

2.2. Uso de drogas psicoativas no contexto brasileiro 

 

No Brasil, é no final da década de 80 que estudos epidemiológicos sofre o 

uso de drogas psicotrópicas entre estudantes do 1º e 2º graus5 da rede pública de 

ensino se consolidam, com o 1º levantamento, em 10 capitais brasileiras, realizado 

pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID), com a 

utilização de um instrumento proposto pela OMS (Organização Mundial de Saúde) e 

desenvolvido pela WHO – Research and Reporting Project on the Epidemiology of 

Drug Dependence33, adaptado por Carlini-Cotrim et al.(1989)45 na realidade 

brasileira. Outros estudos, em vários Estados do Brasil, usaram desta adaptação em 

suas investigações, dentre eles, o realizado por Souza et al. (1996) em Cuiabá46.  

O pioneirismo do CEBRID com estudos sobre drogas psicotrópicas além da 

população estudantil está, também, no levantamento sobre o uso de drogas entre 

Crianças e Adolescentes em Situação de Rua47. Indicadores Epidemiológicos 

(internações hospitalares por dependência48) e no 1º Levantamento Nacional 

Domiciliar sobre o uso de drogas psicotrópicas, realizado em vinte e sete capitais 

brasileiras49. Os dois primeiros estudos foram repetidos, na década de 90, nas dez 

capitais brasileiras e, nos anos de 2004 e 2005, respectivamente, nas vinte e sete, 

possibilitando uma análise de tendência por mais de dezoito anos. 

Em todos os estudos realizados pelo CEBRID, o álcool foi a substância de 

maior consumo em todos os levantamentos realizados. Especificamente, em relação 

à população estudantil, no último levantamento, observou-se maior uso na vida na 

região centro-oeste em relação a todo o Brasil para o álcool (65,5% versus 65,2%), 

solventes (16,5% versus 15,5%), anfetamínicos (4,6% versus 3,7%), cocaína (2,1% 

versus 2,0%), barbitúricos (1,0% versus 0,8%), anticolinérgicos (1,3% versus 1,2%), 

opiáceos (0,4% versus 0,3%), xaropes (0,6% versus 0,4%), alucinógenos (0,9% 

versus 0,6%), energéticos (15,2% versus 12,0) respectivamente. 
                                                 
5 Refere-se, conforme a Lei e Diretrizes e Bases da Educação vigente na época, a Ensino Fundamental e Médio. 
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Além dos levantamentos realizados nacionalmente sobre o uso de drogas 

psicotrópicas com a população de estudantes pelo CEBRID, a revisão de literatura 

consta de estudos selecionados com as temáticas droga6, droga psicotrópica7, 

abuso de drogas8 , drogas paicoativas9 , trabalho, estudante, adolescente, uso de 

drogas entre estudante adolescente, trabalhador e não trabalhador. 

 

2.3. O uso de drogas psicoativas na população estudantil 

 

Muitas são as abordagens utilizadas para se conhecer o fenômeno do uso de 

drogas nas sociedades contemporâneas. Destacam-se as pesquisas populacionais, 

os indicadores e os estudos etnográficos. Cada uma destas abordagens responde a 

diferentes perguntas sobre uma realidade que se pretende investigar50.   

No Brasil, a maioria dos estudos sobre uso de drogas psicoativas na 

população estudantil do Ensino Fundamental e Médio tem utilizado o instrumento 

adotado pelo CEBRID. Com base no levantamento de 1997, mais próximo da coleta 

dos dados deste estudo, constatou-se que 24,6% dos estudantes, em 10 capitais 

brasileiras, tinham feito o uso de alguma droga na vida, exceto o álcool e tabaco. Os 

resultados evidenciaram a preferência do sexo masculino em usar maconha e 

cocaína, enquanto as mulheres utilizaram mais drogas em forma de medicamentos 

sem prescrição, como os ansiolíticos e as anfetaminas. Observou-se que o uso de 

drogas entre os estudantes é precoce (10-12 anos), o álcool aparecendo com a 

maior proporção de uso na vida (65,0%), 

No contexto internacional, foi verificado, em 1998, e publicado em 2004, 

estudo epidemiológico para identificar fatores de risco e protetores para o abuso de 

drogas em adolescentes (11 a 19 anos), numa amostra aleatória e estratificada de 

876 sujeitos, sendo 242 homens e 634 mulheres, de escolas públicas e particulares 
                                                 
6 Droga é qualquer entidade química ou mistura de entidades (que não aquelas necessariamente para a 
manutenção da saúde), que alteram a função biológica e a sua estrutura; Droga Psicotrópica7, são aquelas que 
agem no Sistema Nervoso Central produzindo alterações de comportamento, humor e cognição, possuindo 
grande propriedade reforçada, sendo, portanto, passíveis de auto-administração; Droga de abuso8, definidas em 
manuais de Farmacologia como sendo qualquer substância (tomada através de qualquer forma de administração), 
que altera o humor, o nível de percepção ou o funcionamento do Sistema Nervoso Central (desde medicamentos 
até o álcool e solventes; Drogas Psicoativas9, são aquelas que alteram comportamentos, humor e cognição11.  
 
 
8  
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de diferentes estratos socioeconômicos de Lima, Peru51. Os resultados mostraram 

como fator de maior prevalência: as variáveis intra-individuais - 75,9%, com irritação 

quando não conseguem o que querem; 69,4% por serem super-protegidos; 49,1% 

por permanecerem calados e serem pouco comunicativos, 61,6% na área de 

interação escolar (confiam mais em colegas do que na família); 92,4%, relacionados 

com a comunidade. Os fatores protetores mais relevantes foram: compartilhar 

momentos especiais com a família, 81,7%, ser aceitos pelos amigos, 82,2%; e, por 

estar informados acerca de drogas, 87,6%. 

Em contextos regionais também existem vários trabalhos que abordam a 

questão do uso de drogas por estudantes da rede pública e privada de ensino. Das 

publicações19 mais recentes, destaca–se a de 2001, realizado, no ano de 1998, na 

cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, com 2410 adolescentes matriculados no 

Ensino Fundamental e Médio. O instrumento utilizado foi o adotado nos 

levantamentos realizados pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas 

Psicotrópicas (CEBRID). As substâncias mais usadas foram álcool (86,8%), tabaco 

(41,0%), maconha (13,9%), solventes (11,6%), ansiolíticos (8,0%), anfetaminas 

(4,3%%) e cocaína (3,2%). Após controle para fatores de confusão, permaneceu 

positiva a associação entre o uso de drogas, exceto o álcool e o tabaco, o turno 

escolar noturno, a falta às aulas e a defasagem escolar. 

O outro trabalho selecionado foi publicado em 2002 e realizado no ano de 

1997 na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina17. O instrumento utilizado 

foi o adotado pelo CEBRID, numa população de 478 estudantes de escolas públicas 

do ensino Fundamental e Médio. Verificou-se elevado uso na vida de álcool (86,8%), 

tabaco (41,8%), maconha (19,9%), solventes (18,2%), ansiolíticos (5,6%), 

anfetaminas (8,4%), cocaína (2,9%) e alucinógenos (2,7%). A classe 

socioeconômica menos favorecida (C + D) foi associada a uma redução de uso de 

10,0% comparada à classe mais favorecida (A+B).  

O uso de drogas psicotrópicas por estudantes com prevalência de fatores 

sociais associados20, realizado no ano de 1998 e publicado em 2004, abordou a 

prevalência do uso pesado de drogas por estudantes do Ensino Fundamental e 

Médio de escolas públicas e privadas na cidade de Campinas, Estado de São Paulo. 

O instrumento utilizado foi também o adotado pelo CEBRID.  O estudo verificou que 

o uso pesado foi maior entre os estudantes da escola pública central, do período 
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noturno, que trabalhavam, pertencentes aos níveis socioeconômicos A+B e cuja 

educação religiosa na infância foi pouco intensa.  

Com publicação em 2004, o estudo de Pelotas52, realizado em 1998, com 

estudantes de 10 a 19 anos, para investigar fatores associados ao uso de drogas 

entre adolescentes de escolas do ensino médio, verificou-se uma prevalência de 

17,1% no uso de drogas, exceto álcool e tabaco, permanecendo associados ao uso 

de drogas o relacionamento péssimo com o pai e a mãe, entre outros fatores. 

No Estado de Mato Grosso, o primeiro trabalho53 sobre drogas entre 

estudantes da rede estadual de ensino foi realizado em quatro escolas, sendo duas 

em Cuiabá, uma na cidade de Rondonópolis e outra na cidade de Cáceres. O estudo 

mostrou que a maior causa apontada pelos estudantes para o consumo de drogas 

se deve a problemas familiares (30,0%), seguido pela timidez, depressão (14,0%) e 

influências de amigos (12,0%). 

No Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, o I Levantamento 

Epidemiológico do Uso de Drogas entre Estudantes de 1º e 2º graus foi realizado no 

ano de 199646, quando se evidenciou que o uso de drogas na vida é maior para o 

sexo masculino em relação ao feminino, e o uso inicial se situou na faixa etária 12-

15 anos. Entre os estudantes, 25,0% referiram ter feito uso na vida de alguma droga, 

14,1% destes fizeram uso no ano; 5,3% no mês; 4,0% fizeram uso freqüente e 2,4%, 

uso pesado. Após o álcool e tabaco, os solventes foram responsáveis por 14,9% de 

uso na vida. 

O II Levantamento do Uso de Drogas entre Estudantes de 1º e 2º graus da 

rede estadual de Ensino de Cuiabá foi realizado no ano de 199754, quando se 

constatou que o uso de álcool foi maior para o sexo feminino em relação ao 

masculino, ocorrendo o inverso para as drogas ilícitas. A faixa etária de 16 a 18 anos 

apareceu em maior proporção para o uso na vida (21,7%). Quanto à freqüência, 

17,9% fizeram uso na vida; 15,3%, no ano, 5,3% no mês, 3,6%, freqüente e 3,1% 

uso pesado. O álcool e o tabaco foram as drogas mais utilizadas na vida.  
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2.4. Adolescente, trabalho e drogas 

 

Estudo secional foi publicado por Valois et al.(1999)22, tendo como objetivo  

analisar a relação horas/semanais de trabalho e o comportamento de abuso de 

substâncias, em uma amostra de estudantes adolescentes da escola secundária 

pública em Carolina do Sul. Foram usados dados secundários de 4800 sujeitos 

inscritos no The Centres for Disease Control and Prevention Youth Risk Behavior 

Survey. Os autores, embora não delimitassem a faixa etária dos adolescentes, 

verificaram que 30% dos participantes eram homens brancos, 29% mulheres 

brancas, enquanto que 20% de homens e mulheres eram da raça negra trabalhavam 

durante o ano acadêmico. Eles encontraram associação com maior razão de odds 

com 26-30 horas/semanais de labor para o uso de cigarro e álcool entre os homens 

brancos (OR=3,75, IC 95% 1,98-7,09; OR=1,96, IC95% 1,05-3,65), mulheres 

brancas com 21-25 horas/semanais (OR=2,26,IC95%1,26-4,04), uso pesado de 

álcool entre os homens com 11-15 horas semanais (OR= 1,74, IC95%1,16-2,61), 

mulheres brancas com 26-30 horas semanais (OR=3,02, IC95% 1,43-6,37), uso de 

marijuana entre os homens brancos com ≥31 horas semanais (OR=2,23,IC95%1,36-

3,66), mulheres brancas com 26-30 horas semanais (OR=2,79, IC95%1,42-5,47); 

uso de cocaína entre homens e mulheres brancos com 26-30 horas semanais 

(OR=2,38, IC95%1,20-4,73; OR=4,24, IC95% 1,65-10,87). Concluem que o trabalho 

acima de 15 horas semanais entre brancos aumenta o risco de abuso de 

substâncias.  

Estudo transversal realizado na Filândia24 objetivou analisar a relação entre 

trabalho de meio período e uso pesado de álcool entre adolescentes finlandeses. 

Foram usados dados do School Health Promotion Survey do ano de 2000, que conta 

com uma amostra representativa de 47.568 estudantes finlandeses. Os dados 

utilizados são de estudantes entre 14 e 16 anos. A percentagem de resposta foi de 

82,0%, obtidas através de questionários de autopreenchimento. A relação entre 

trabalho e beber pesado foi analisada pelo modelo de regressão logística. 

Adolescentes que trabalhavam mais de 10 horas por semana apresentaram maior 

risco de beber pesadamente quando comparados àqueles que não trabalhavam. 

Quando a análise foi controlada para as variáveis sexo, idade, educação dos pais, 

estrutura e situação econômica da família, urbanização, controle dos pais, 
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presença/ausência de mesada e notas escolares, foi ainda encontrado um odds ratio 

três vezes maior para embriaguez semanal entre os estudantes que trabalhavam, 

quando comparados aos que não trabalhavam. Os autores concluem que o trabalho 

parece não proteger os adolescentes de beber pesado.  

 Estudo conduzido por Li-Tzy Wu et al.(2003)25 teve como objetivo analisar a 

associação entre trabalho e uso de substâncias ilícitas, álcool e tabaco, entre 

estudantes americanos de 12 a 17 anos de idade, em 9133 registros de Pesquisa 

Nacional Domiciliar nos Estados Unidos, nos anos de 1995 e 1996. Um dentre seis 

adolescentes informou estudar e trabalhar; aproximadamente um quarto dos 

estudantes fumou cigarros, e um terço consumiu álcool no último ano. Observou que 

1.6% de estudantes era fumante de cigarros pesados atuais e 2.6% eram usuários 

de álcool pesados atuais. As estimativas de uso no ano de droga ilícita e uso de 

droga ilícita pesado eram 16.7% e 1.8%, respectivamente. Entre estudantes que 

trabalham tempo integral, as estimativas de prevalência aumentaram a 9.7% por 

fumar pesado, 13.1% para uso de álcool pesado, 38.1% para qualquer uso de droga 

ilícito e 5.0% para uso de droga ilícito pesado. Análises de regressão de logística 

mostraram taxas relativamente altas de uso de cigarro, uso de álcool, uso de droga 

ilícito, e uso de substância pesado entre estudantes trabalhadores. Problemas de 

saúde mental, especialmente síndromes de comportamento, estavam associados ao 

uso pesado de substâncias.   

 Estudo de Paschall et al. (2004)26, com dados secundários de um 

levantamento nacional longitudinal de saúde do adolescente, foi realizado para 

analisar a relação entre trabalho intensivo (número de horas semanais) e o uso de 

álcool no ano ajustados para características demográficas e fatores protetores 

relacionados à família e à escola.   Níveis mais altos de horas de trabalho constituem 

risco para beber pesado. Porém, estes efeitos se atenuaram substancialmente 

depois de se ajustar para características demográficas e uso de álcool anterior. 

Risco e fatores protetores, como compromisso escolar, beber com amigos, e 

delinqüência explicaram os efeitos de intensidade de trabalho. Sugere-se que estes 

fatores podem agir como mediadores e de confundimento. Os autores concluem que 

o adolescente que trabalha mais de 10 horas por semana tem maior probabilidade 

de uso de álcool pesado, e que o efeito de intensidade de trabalho é, em grande 

parte, mas não completamente, atribuível a características demográficas (por 
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exemplo, idade, raça, etnia, renda pessoal), mas também a fatores familiar, escolar e 

individual.  

  O estudo realizado por Wakai et al.(2005), na área urbana da Tailândia27, 

teve como objetivo examinar a relação entre o comportamento de trabalhar e o uso 

de tabaco, álcool e droga. A amostra constituiu-se de 100 trabalhadores (46.5%) e 

115 não-trabalhadores (53.5%). Verificou-se prevalência de 48,8% para o uso de 

álcool, 17,2% para o tabaco e 3,3% para drogas. O uso de álcool e tabaco foi mais 

alto no grupo de trabalhadores (p < 0.001), enquanto que a relação entre trabalho e 

uso de outras drogas foi mais fraca (p < 0,05). Na análise de regressão logística 

foram incluídas três variáveis independentes: uso de tabaco, uso de álcool e renda 

familiar. Os resultados sugerem que o trabalho de adolescentes na área urbana da 

Tailândia tem influência sobre fumar e beber álcool.  

Partindo de questões sobre a associação das horas de trabalho e uso de 

álcool entre adolescentes, Mac Morris e Uggem (2000)23, usando dados 

longitudidinais do período de 1988-1995 do Youth Development Study, de uma 

amostra representativa de estudantes de escolas públicas de St. Paul, examinam a 

relação entre horas de trabalho e uso de álcool durante a transição da adolescência 

para a idade adulta. Os autores afirmam que ambos, horas de trabalho e 

comportamento de beber, podem ser resultantes de laços fracos da escola e família, 

ou alternativamente, o trabalho pode exercer um efeito independente no uso de 

álcool, expondo adolescentes às oportunidades de contato com outros trabalhadores 

que facilitam o uso de substância psicoativa. Modelos estatísticos de regressão 

logística demonstram que o trabalho intenso eleva os níveis de beber nesta fase da 

vida, e que estes efeitos são mediados, em grande parte, pela independência dos 

adolescentes em relação aos seus pais. Concluem os autores que uma transição 

precoce para papéis de adulto pode ser o mecanismo que conecta horas de trabalho 

e uso de álcool. 

Ainda são poucos os estudos que abordam a questão do uso de substâncias 

psicoativas entre os estudantes adolescentes trabalhadores e não trabalhadores. Os 

existentes, em sua maioria, analisam apenas o uso do álcool nesta população, 

talvez por ser esta substância de grande prevalência entre os adolescentes, da sua 

aceitabilidade social em diferentes contextos social, político e cultural. No Brasil, o I 

Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas49 verificou, em 107 
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maiores cidades, que 68,7% da população brasileira, com idade de 12 a 65 anos, 

fizeram uso de álcool alguma vez na vida, com maior proporção para sexo 

masculino, em todas as faixas etárias, sendo que, entre os participantes de 12 aos 

17 anos de idade, observou-se a existência da tolerância. Constatou também que 

11,3% dos entrevistados passaram por algum tratamento e 0,5% teve complicações 

no trabalho, em decorrência do uso de drogas e álcool. 

Estudo realizado pelo CEBRID indica que, nesse período, foram registradas 

726.429 hospitalizações decorrentes do uso de drogas em hospitais públicos, nas 

quais o álcool foi a causa principal (90%). As hospitalizações decorrentes do abuso 

de outras substâncias psicoativas cresceram, consideravelmente, nesse período, 

passando de 4,7% em 1988, para 15% em 1999. As hospitalizações relacionadas ao 

uso de cocaína e de seus derivados aumentaram de 0,8% em 1988, para 4,6% em 

199955. 

Em referência ao alcoolismo, estudo realizado por Vaissaman (1999)29, entre 

trabalhadores de uma universidade, traz uma importante contribuição para a 

compreensão da questão no mundo do trabalho. Embora a autora trate da questão 

com trabalhadores adultos, sua construção teórica sobre ¨riscos do álcool no 

trabalho x o trabalho como fator de risco¨ é relevante para subsidiar análises com 

adolescentes trabalhadores com comportamento do uso de álcool, uma vez que 

este, em seu ambiente de trabalho, está sempre ao lado de um adulto, podendo 

incorporar os valores deste.  A autora ¨identifica o trabalhador com problemas de 

drogadição, como o excessivo consumo de álcool e outras substâncias através dos 

sintomas de absenteísmo, ausências no período de jornada de trabalho, queda na 

produtividade e qualidade no trabalho, mudanças nos hábitos pessoais, 

relacionamento ruim com os colegas¨. Informa ainda que os fatores de risco 

profissional compreendem a disponibilidade do álcool enquanto se trabalha, pressão 

social para beber, ausência de supervisão ou chefia, situações de tensão ou perigo 

e, por último, que as condições de trabalho que produzem estresse podem induzir 

ao alcoolismo, como forma de aliviar a ansiedade.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Geral 

 

 Analisar as características associadas ao uso de drogas psicoativas entre 

estudantes adolescentes, trabalhadores e não trabalhadores, da rede estadual de 

ensino Fundamental e Médio do Município de Cuiabá, visando contribuir para com 

as políticas públicas de prevenção. 

 

3.2. Específicos 

 

Identificar, em estudantes adolescentes, trabalhadores e não trabalhadores, a 

prevalência e a associação do uso de drogas psicoativas na vida, em relação às 

características sociodemográficas, escolares e familiares associadas; 

Identificar a idade média dos estudantes adolescentes, trabalhadores e não 

trabalhadores, quanto ao uso inicial de drogas psicoativas separadamente; 

Analisar a associação  e as características ocupacionais com o uso de 

drogas, na vida, entre estudantes adolescentes. 

 

 



 20

4. MÉTODOS 

 

4.1. Desenho do Estudo 

 

Foi realizado um estudo analítico transversal. Analítico, por estar usualmente 

subordinado a uma ou mais questões científicas, levantando hipóteses que 

relacionam eventos: uma suposta ¨causa¨ e um dado ¨efeito¨. O modo como os 

grupos de estudo e controle são formados gera os diversos tipos de estudos 

analíticos. No caso do nosso estudo, em que a exposição e a doença foram 

detectadas simultaneamente e os grupos formados ao final, após a coleta de dados, 

este foi designado como transversal ou seccional, corte-transversal, vertical, pontual 

ou de prevalência e análitico56,57.

A população investigada, em um estudo transversal, é reunida em um 

momento definido pelo investigador – geralmente refere-se à data da coleta de 

dados. É um bom método para detectar freqüências, fatores de riscos, bem como 

identificar, na população, os grupos mais afetados ou menos afetados. Porém, entre 

suas limitações, está a dificuldade em estabelecer relações causais a partir de dados 

oriundos de um corte transversal no tempo, havendo necessidade do controle dos 

problemas metodológicos, entre eles, os viéses que podem ocorrer na fase do 

planejamento (erro de classificação) ou da análise dos dados (confundimento de 

variáveis)57. 

 

4.2. População  

 

A população foi constituída por estudantes adolescentes, matriculados na 

rede estadual de ensino de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, a qual compreende o 

Ensino Fundamental, o Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos, no ano de 

1998. 

Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB 

(1996)58, o estudante do Ensino Fundamental compreende todos aqueles 

matriculados da 1ª a 8ª séries, com início aos sete anos de idade e término por volta 

 



 21

dos quatorze; o estudante do Ensino Médio abrange aqueles que, após o Ensino 

Fundamental, completam a Educação Básica com mais três anos (1º, 2º e 3º ano), 

com início aos 15 anos de idade e término por volta dos dezessete, enquanto que a 

Educação de Jovens e Adultos é destinada àqueles que não tiveram acesso aos 

estudos do Ensino Fundamental e ou Médio na idade própria, ou lhes deram 

continuidade, sendo oferecido de forma regular ou supletiva, abrangendo da 1ª série 

do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. 

  

4.2.1. Caracterização do estudante adolescente 

 

O término do Ensino Fundamental aos 14 anos de idade e Médio aos 17 

anos, conforme a Lei de Diretrizes e Bases (LDB)58 sobre o sistema educacional 

brasileiro, consiste na fase caracterizada como adolescência. Embora haja consenso 

entre vários autores ao definir a adolescência como um período de transição entre a 

infância e a idade adulta, não há definição precisa sobre os limites deste período da 

vida56, tendo em vista a adolescência envolver três fatores conjugados: o biológico, o 

sócio-cultural e o psicológico. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente 36 

concebe adolescente como sendo o jovem que está na faixa etária de 12 a 18 anos.  

Para a Organização Panamericana de Saúde (OPAS)59, a adolescência 

compreende as pessoas que estejam entre 12 e 19 anos de idade, porém ressalta 

que o processo da adolescência não é o mesmo nos diferentes grupos sociais, 

étnicos e culturais, e os limites etários que definem a adolescência e a infância têm 

caráter histórico e social, variando no tempo, espaço, bem como em diferentes 

sociedades. 

 Embora, no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente36 estabeleça, 

para efeitos da Lei, o adolescente como a pessoa que esteja entre 12 e 18 anos de 

idade, o presente estudo adotou a classificação de estudo60 que melhor abrange a 

realidade cronológica dos estudantes versus currículo escolar vigente atualmente. O 

autor subdivide a fase da adolescência em três momentos: (1) a adolescência inicia-

se, de dez a quatorze anos, caracterizada, basicamente, pelas transformações 

corporais e as alterações psíquicas derivadas destes acontecimentos; (2) a 
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adolescência média, de 14 a 16 ou 17 anos; (3) a adolescência final, de dezesseis 

ou dezessete anos a vinte anos. 

 

4.2.2. Caracterização do estudante: trabalhador e não trabalhador  

 

Caracterizou-se “estudante adolescente trabalhador” como não só aquele que 

afirmou possuir um vínculo empregatício, ou seja, trabalha regularmente, mas todo 

aquele que se encontra na situação de desempregado nos últimos doze meses, mas 

que fez algum esforço de desempenhar atividades de trabalho remunerado, fazendo 

“bicos” ou engajado no mercado formal ou informal temporário61,62, e cursando 

qualquer série do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio, pertencentes à faixa 

etária de 10 a 20 anos.  

O “estudante adolescente não trabalhador” foi considerado todo aquele que 

afirmou não trabalhar, apenas estudar, ter entre 10 e 20 anos, nunca ter exercido 

atividades remuneradas, ou que as tenham exercido há mais de doze meses antes 

da realização da coleta de dados, não fazendo assim parte da economia ativa10, ou 

que recebe mesadas e é mantido, financeiramente, por seus responsáveis, embora 

exerça dispêndio físico em trabalhos domésticos ou ajude os pais ou parentes em 

atividades lucrativas, porém não recebendo nenhuma remuneração81,62. 

 

4.2.3. Critérios de Elegibilidade para a Formação dos Grupos 

 

Grupo Estudo: estar matriculado na rede estadual de ensino na Educação 

Básica, na faixa etária de 10 a 20 anos, ter ingressado no mercado produtivo ou 

exercido alguma atividade remunerada nos 12 últimos meses que antecederam a 

coleta de dados; 

Grupo Comparação: estar matriculado na rede estadual de ensino na 

Educação Básica, na faixa etária de 10 a 20 anos, não ter ingressado no mercado 

de trabalho nos 12 meses que antecederam a coleta de dados, manter-se, 

financeiramente, com o apoio de pais ou responsáveis.  
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4.2.4. Amostragem 

 

A metodologia do Plano amostral foi realizada com base na adotada pelos 

Levantamentos realizados pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas 

Psicotrópicas – CEBRID45. Empregou-se o método de amostragem probabilística 

(proporcional do número de alunos matriculados) por conglomerados (escolas a 

serem sorteadas) e estratificada (segundo tipo de ensino), obtida em dois estágios, 

no primeiro, sorteou as escolas e, no segundo, as turmas (unidade amostral), que, 

segundo os autores, é o desenho recomendado para a pesquisa em foco, pois 

diminui a variância sem aumentar o custo. 

Antes do sorteio dos conglomerados, foi constituído o cadastro básico das 

escolas, a partir de uma relação delas, fornecida pela Secretaria de Estado da 

Educação de Mato Grosso (SEDUC-MT), o qual continha o nome, as turmas e os  

respectivos horários de funcionamento e o número de estudantes matriculados, na 

rede estadual, no ano de 1997. Nesta fase, fez-se o sorteio das escolas conforme 

critérios adotados para o tamanho da amostra, a ser apresentado mais adiante, 

verificou-se que seria necessária a aplicação de 5.915 questionários. Ao arredondar 

esse número para 6.2009, obtém-se 10% da população de estudantes. Logo, 

conclui-se que o intervalo amostral para percorrer as turmas deve ser 10. A seguir, 

sorteou-se um número aleatório entre 1 e 10, para o início do sorteio. Obteve-se 3 

como número aleatório sorteado, constituindo a primeira turma escolhida, 

correspondendo à décima terceira turma na listagem de turmas acumuladas. 

Adicionou-se mais 10 ao número 13 (treze), para obter a vigésima terceira turma 

(23ª) e assim por diante, até a última turma sorteada nesta fase. 

Devido à listagem de dados mais atualizada disponível na SEDUC-MT ser do 

ano anterior à pesquisa, pois o censo escolar anual, na época do estudo, é feito no 

final do ano letivo, após toda a movimentação do estudante durante o ano 

(transferência, evasão) e prevendo a possibilidade de alteração das escolas 

(fechamento ou criação de novas unidades escolares), turmas e estudantes e para 

garantir o número mínimo da amostra para os grupos de estudantes (trabalhadores e 

não trabalhadores), estabeleceu-se: 

                                                 
9 O arredondamento foi realizado para efeitos do cálculo do intervalo amostral para percorrer as turmas.   
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1) no caso de existirem menos turmas do que o informado na fase de 

planejamento, calculou-se uma regra de três, para se saber qual seria a turma 

realmente sorteada. Por exemplo: se a escola sorteada tivesse as turmas: 1) 6-A 

=200, 2) 6-B= 201, 3) 6-C=202, 4)6-D=203, 5)6-E=204, 6)6-F=205, 7)6-G=206. 

Como o número sorteado foi 203, será aplicado o questionário apenas na turma 6-D. 

No caso de existirem apenas 5 turmas e não sete como o informado (turma sorteada 

foi a do meio), mantém-se essa especificação, e sorteia-se a 3ª turma, pois 

corresponde também à turma do meio; 

2) no caso em que havia mais turmas do que o informado, sortearam-se 

outras turmas, obedecendo à mesma proporção de sorteio, que correspondia à 

turma que fora sorteada. Por exemplo: se uma escola teria a terceira turma sorteada 

de um total de quatro e, na verdade, existem oito turmas, então as 3ª e 7ª turmas 

foram visitadas, que correspondiam a 25% das turmas daquela série existente na 

escola; 

3) no caso de não haver turma alguma na série que foi sorteada, para uma 

determinada escola, não se aplicou o questionário em qualquer turma de outra série 

no lugar daquela que foi sorteada; 

4)  se uma escola fora fechada, nenhuma turma foi sorteada para substituir 

as turmas que haviam sido sorteadas; 

5) se uma turma sorteada fora dispensada no dia da pesquisa, nenhuma 

turma foi sorteada para substituí-la dentro da escola sorteada. A turma foi 

considerada perdida; 

6) para que a probabilidade final de cada estudante de participar da pesquisa 

fosse mantida igual, e como cada turma teve a mesma probabilidade de participar do 

estudo, foi aplicada uma mesma proporção de alunos sorteados em cada turma. Por 

ser impossível separar alunos que participariam de alunos que não participariam da 

pesquisa, dada a polêmica que seria gerada entre os alunos adolescentes, optou-se 

por convidar todos os alunos das turmas sorteadas a participar da pesquisa. 
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4.2.4.1. Estimativa do tamanho mínimo de amostra 

 

Para a estimativa do tamanho mínimo da amostra utilizou-se: 

a. erro α = 0,05; 

b. erro β = 0,20; 

c. prevalência de exposição ao trabalho para 25% dos participantes; 

d. prevalência de uso de drogas na vida, entre indivíduos que não trabalham, 

de 15%; 

e. diferença de prevalência de uso de drogas na vida a ser detectado entre 

indivíduos que trabalham e que não trabalham de, no mínimo. 5%; 

f. um efeito de desenho de 2%, pelo fato de o sorteio vir a ser feito por 

turmas e não aleatoriamente. 

Os cinco primeiros pressupostos geraram a necessidade de uma amostra de 

2.572 indivíduos, sendo 1.929 (75,0%) participantes que não trabalham e 643 

(25,0%) que trabalham. Ao se dobrar esse tamanho, devido ao efeito do desenho de 

2,0%, obteve-se uma amostra de 5.144 alunos. 

Acontece que o número de alunos matriculados não corresponde, ao número 

de alunos que estão, na verdade, freqüentando a escola, pois a taxa de evasão tem 

sido elevada nas escolas brasileiras, bem como a migração do aluno para outra 

escola da rede municipal ou particular, bem como para outro município. Devido a 

esses pressupostos, que tenderiam a produzir perdas razoáveis e, com base em 

Cochran (1977)63, aumentou, ainda mais, o tamanho da amostra em 15%, obtendo-

se uma amostra final de 5915 alunos, ou seja, assumiu-se: 

a. erro α = 0,05; 

b.   erro β = 0,20; 

c.  prevalência de trabalho ¼ = 25%; 

d.  prevalência do uso de drogas na vida entre os que não trabalham = 15%; 

e.  prevalência mínima a ser detectada entre os que trabalham de 20%. 
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Portanto, considerando os pressupostos acima, são necessários 643 

estudantes para o grupo trabalhadores e 1929 para não trabalhadores, com uso na 

vida. Para as análises do uso no mês, freqüente e pesado, estimou-se: 

a. mês: uma prevalência de uso de drogas entre os que não trabalham de 

5,0%, detectar-se-á um odds ratio de 1,8; 

b. freqüente: uma prevalência de uso de drogas entre os que não trabalham 

de 4,0%, detectar-se-á um odds ratio de 1,9; 

c. pesado: uma prevalência de uso de drogas entre os que não trabalham de 

2,4%, detectar-se-á um odds ratio de 2,1; 

O Quadro 1 apresenta a população estudantil. Observa-se que, da população 

matriculada no ano de 1997, foram excluídas 22 escolas da rede municipal, por não 

terem assinado o convênio com a Secretaria de Estado da Educação de Mato 

Grosso, 02 localizavam-se fora do perímetro urbano, 01 (uma) foi extinta; 01 (uma) 

excluída, devido a ter sido utilizada para as adaptações do instrumento, totalizando 

64 escolas para o estudo, destas, foram sorteadas 56 escolas para compor a 

amostra; das 08 escolas não sorteadas foram sorteadas 04 para compor o teste-

piloto. Adotando os critérios já mencionados, obteve-se uma amostra final de 56 

escolas, com 141 turmas, 3479 estudantes.  

 

Quadro 1. Composição da  amostra de estudantes da rede estadual de ensino 
Fundamental e Médio de Cuiabá-MT 

Populaçãoa Amostra Obtida Extratos 
Escola Turmas Estudantes Escola Turmas Estudantes

1. Escola Ensino Fundamental 16 192   6838 10 15  324 
2. Escola Ensino Médio 04   48   1906 01 01    25 
3. Escola Ensino Fundamental 
e Médio 

45 996   4659 40 114 2858 

4. Escola Ensino Educação 
Jovens e Adultos 

25 166   6554 05 11   272 

Total 90 1402 61.889 56 141 3479 
aFonte: Secretaria de Estado da Educação de Mato Grosso 
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4.2.5.. Variáveis do estudo 

 

4.2.5.1. Variável dependente 

 

Para responder as hipóteses deste estudo, elegeu-se, como variável 

dependente, ¨Uso de droga na vida¨, que abrange o consumo de uma ou mais 

substância psicoativa lícita e ilícita10, (tabaco, maconha, cocaína, anfetaminas, 

solventes, ansiolíticos, anticolinérgicos, barbitúricos, álcool, opiáceos, alucinógenos, 

orexígenos, anabolizantes.  

O padrão de ¨uso de substância psicoativa¨ nesse estudo foi estabelecido 

conforme a OMS8, ou seja: a) na vida: pelo menos uma vez na vida; b) no ano: pelo 

menos uma vez nos doze meses que antecederam a coleta de dados; c) no mês, 

pelo menos uma vez nos trinta dias que antecederam a coleta de dados; d) na 

freqüente: seis ou mais vezes nos trinta dias que antecederam a coleta de dados; e) 

pesado: vinte ou mais vezes nos trinta dias que antecederam a coleta de dados. 

 

4.2.5.2. Variável trabalho 

 

Está entre as variáveis mais importantes deste estudo, pois é integrante do 

seu objeto, dos objetivos e hipóteses, criada para identificar, na amostra, os grupos 

de estudo e comparação. Elaborou-se uma metodologia própria para capturar todos 

os estudantes adolescentes trabalhadores61,62, mediante todas as possíveis 

situações em que o adolescente pode ser considerado trabalhador, evitando assim o 

viés de seleção. Para este estudo está dicotomizada em ¨trabalho¨ e ¨Não, não 

trabalho apenas estudo. 

                                                 
10 ¨Drogas ilícitas - Produtos contendo substâncias psicoativas, cuja produção, promoção, comercialização e 
consumo são criminalizados. As drogas ilícitas mais consumidas em nosso meio são a maconha, os 
solventes/inalantes, as anfetaminas e a cocaína; drogas lícitas - Produtos contendo substâncias psicoativas, cuja 
produção, comercialização e uso não é criminalizado. O fato de serem permitidas não tem relação nem com seus 
efeitos farmacológicos, nem com seu impacto sanitário. Em verdade, o uso das drogas lícitas é responsável por 
um impacto sanitário centenas de vezes maior que o das drogas ilícitas. No nosso meio, as drogas lícitas mais 
consumidas são as bebidas alcoólicas, o tabaco e os medicamentos, com destaque para os 
ansiolíticos/calmantes41. 
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4.2.5.3. Variáveis Independentes 

As variáveis independentes explicativas compreendem: (1) características 

sóciodemográficas: Sexo (masculino/feminino), idade (15-20/10-14; 10-14/15-

17/18-20); prática religiosa (sim/não), Naturalidade (cuiabana/outra), nível 

socioeconômico da família do estudante (A,B.C.D e E; A+B/C+D+E). O nível 

socioeconômico foi analisado por meio da somatória da mensuração da escolaridade 

do pais e da posse de determinados bens de consumo duráveis, conforme 

metodologia da Associação Brasileira dos Institutos de Pesquisa de Mercado –

ABIPEME64. A variável raça/cor foi elaborada com base na classificação do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em branca, negra, parda, indígena e 

amarela, categorizada em ¨branca/não banca¨; (2) escolares, sociais e prática de 
saúde: tipo de ensino (Fundamental/Médio), Defasagem escolar (Não/tem/ 1 a 2 

anos/ > 2 anos), Turno escolar (Matutino/Vespertino/Noturno),Faltas às aulas ( Não 

faltou/ 1 a 8 dias/ > 8 dias), Tempo gasto de casa para escola (< 10 minutos/ > 10 

minutos),Via utilizada casa para escola (a pé, Ônibus/ outros), Prática de esportes 

(Não/Sim), Orientações sobre drogas na escola (Não/Sim), Orientações sobre 

drogas fora da escola (Não/Sim), O utiliza horas livres - folga (Não/Sim), Planos para 

o futuro (Terminar os estudos, Vestibular/Outros/Nenhum); (3)  características 
familiares: escolaridade dos pais (não sabe/ ≤ 8 anos/≥ 8 anos), situação 

ocupacional dos pais (ambos trabalham ou aposentados/só o pai ou a mãe 

trabalha), mora com (pais ou pai somente/ só com mãe ou parentes), relacionamento 

com o pai (satisfatório/insatisfatório); relacionamento com a mãe 

(satisfatório/insatisfatório), relacionamento entre os pais (satisfatório/insatisfatório), 

relacionamento com as pessoas com quem mora (satisfatório/insatisfatório), possui 

irmãos com os mesmos pais (não/sim), possui irmãos somente por parte de pais 

(não/sim), possui irmão somente por parte de mãe (não/sim); (4) características 
ocupacionais: tempo gasto de casa para o trabalho (Não trabalho/≤ 10 minutos/> 

10 minutos); horas de trabalho diárias (não trabalho/<4 horas/ 4e 8 horas/ > 8 

horas), Setor produtivo (Não trabalho/secundário/terciário), motivos para trabalhar 

(não trabalho, ajudar na renda, manter estudos/outros), Satisfação com o trabalho 

(Não/Sim), Relação com os colegas de trabalho (não  trabalho, satisfatória, 

insatisfatória), Relação com o chefe (não trabalho, satisfatória, insatisfatória). 
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4.2.6. Instrumento 

 

O instrumento (anexo 1) utilizado para a coleta de dados é um questionário 

fechado, de autopreenchimento, anônimo, aplicado em sala de aula, sem a presença 

do professor, adaptado à realidade brasileira45, ao instrumento proposto pela OMS e 

desenvolvido pela WHO – Research and Reporting Project on the Epidemiology of 

Drug Dependence33, utilizados nos cinco levantamentos sobre drogas pelo Centro 

Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas no contexto de Cuiabá-MT46. 

Ao mesmo foram acrescentadas questões sobre o teste GAGE65, família e trabalho. 

O instrumento é composto de cinco partes. A primeira refere-se às variáveis 

sócio-demográficas (sexo, idade, naturalidade, religião, raça, escolaridade dos pais 

ou responsável e nível sócio-econômico). A segunda refere-se ao trabalho (nunca 

trabalhou, trabalha regularmente, desempregado, faz bicos, idade inicial que 

começou a trabalhar, horas/dia de trabalho, ramo de trabalho, grau de satisfação 

com o trabalho e qualidade dos relacionamentos mantidos com o chefe e colegas do 

trabalho). O tipo de drogas e a freqüência do seu uso constituem a terceira parte. A 

quarta parte aborda variáveis relativas à situação escolar e comportamento de 
saúde (faltas às aulas, defasagem escolar e orientação sobre drogas, esporte, lazer, 

tempo gasto e meios de locomoção de casa para escola e ou trabalho) e, por último, 

a variável família, constituída pelas co-variáveis: com quem mora, tipo dos 

relacionamentos familiar, número de irmãos, escolaridade e situação ocupacional do 

responsável do estudante (Anexo nº.1)  

 

4.2.6.1. O Teste Piloto 

 

O principal objetivo do teste piloto foi aplicar um teste-reteste, com intervalo 

de 21 dias, para avaliar questões não contempladas pelo instrumento proposto e 

desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), do projeto Research and 

Reporting Project on the Epidemiology of Drug Dependence33, como também nos 

aplicados em cinco levantamentos em nível nacional10,11,12,13,14 e no município de 

Cuiabá por Souza46.

 



 30

O desenho do estudo de confiabilidade adotado no teste piloto foi o teste-

reteste, o qual consistiu na aplicação de um questionário de auto-preenchimento em 

duas ocasiões diferentes junto a estudantes do Ensino Fundamental, Médio e de 

Jovens e Adultos da rede estadual de ensino de Cuiabá, num intervalo de 21 dias 

entre o teste e o reteste. 

 Estruturou-se o questionário, considerando a relação das perguntas com o 

problema central, a integração das questões (para que o entrevistado fosse, 

facilmente, conduzido dos itens mais simples para os mais complexos). Também os 

itens que exigiam ponderação não foram colocados nem no princípio nem no final do 

formulário, já que a fadiga do informante, geralmente, surge depois de um período 

de 15 a 25 minutos. 

O questionário foi composto de quatro partes: (1) dados sócio-demográficos; 

(2) relação de trabalho; (3) estrutura familiar; (4) condições de vida, e passou por 

diversos ajustes antes da sua versão final, quais sejam: a) análise e sugestões de 

especialistas da área; b) primeira aplicação em duas turmas de uma escola da rede 

estadual; c) avaliação dos resultados em termos de dificuldades de compreensão 

dos estudantes; d) modificações do instrumento mediante os subsídios na etapa 

anterior; e) nova aplicação do instrumento em turmas diferentes; f) modificações 

finais para solucionar problemas verificados na etapa anterior; g) obtenção do 

instrumento para o teste e reteste. 

Tendo em vista que a realização do teste-reteste pressupõe a identificação do 

respondente, utilizou-se um sistema de código com essa finalidade. Esse sistema 

consistiu no ano de nascimento do estudante, número da residência e um número, 

de preferência, na ocasião do teste. No reteste, a mesma senha do teste foi usada, o 

que possibilitou a formação dos pares para a análise. 

Para determinar o tamanho da amostra deste estudo piloto, consideraram-se 

os critérios: a) sorteio de 4 (quatro) escolas (50%) das 08 (oito) escolas não 

sorteadas para a amostra do projeto dea pesquisa “Estudo epidemiológico do uso de 

drogas entre estudantes adolescentes trabalhadores da rede estadual de ensino de 

Cuiabá”; b) sorteio de 4 (quatro) turmas por escola; d)  sorteio de apenas uma escola 

por bairro. 
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Através do sorteio aleatório, chegou-se a um tamanho ideal da amostra de 4 

(quatro) escolas, 16 (dezesseis) turmas, as quais possuem 640 (seiscentos e 

quarenta) estudantes, conforme cadastro básico fornecido pela Secretaria de Estado 

da Educação de Mato Grosso, com base no censo escolar de 1997. Porém, com a 

atualização para o ano de 1998, verificou-se a existência de 428 estudantes 

matriculados e freqüentando nas escolas e turmas sorteadas para comporem a 

amostra. 

A equipe de aplicadores do teste piloto foi composta por acadêmicos dos 

cursos de Medicina, Enfermagem e Nutrição, os quais foram submetidos a 12 horas 

de treinamento ministrado pela coordenadora de campo (investigadora principal da 

pesquisa), cujo objetivo principal foi minimizar os viéses inerentes ao processo da 

coleta dos dados. Esse treinamento subsidiou a equipe para a aplicação do 

instrumento definitivo. 

Para a análise dos testes e retestes foi utilizado o Coeficiente Kappa66. Ele 

consiste “na proporção de concordância depois que a concordância pela chance é 

removida”, sendo que o limite superior do Kappa é igual a 1,00 quando a 

concordância é perfeita e o limite inferior está entre 0 e – 1,00, quando é 

considerada, cuja fórmula desenvolvida é: 

 K = (po – pe) / (1 – pe)                (1) 

 Onde: ρo = proporção de concordância observada 

            ρe = proporção de concordância esperada 

 O erro padrão do (K)   

          EP = po (1 – po) / N (1 – po) 2            (2) 

A análise dos resultados do teste-reteste pelo Coeficiente Kappa foi realizada 

segundo proposta de Landis e Koch67, com Intervalo de Confiança de 95%  

(Quadro 2). Os resultados do teste piloto encontram-se em estudo publicado58,63.
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Quadro 2.   Grau de concordância de  acordo com os valores de kappa 

    <  0                     Pobre  

   0,00   –   0,20                     Leve  

  0,21   –    0,40                     Fraca  

  0,41   –    0,60                     Moderada  

  0,61   –    0,80                     Substancial  

  0,81  –     1,00                     Quase perfeita  

Fonte: Adaptado de Landis & Koch (1977)67. 

 

4.2.7. Operacionalização do trabalho de campo 

 

Para a entrada no campo, foram selecionados e treinados, criteriosamente, 

segundo a metodologia dos levantamentos do CEBRID45, universitários dos cursos 

da área de saúde para serem os aplicadores do instrumento em suas fases. O 

trabalho de campo abrangeu duas fases. A primeira, com aplicação do teste e 

reteste, com intervalo de 21 (vinte e um) dias entre a primeira e segunda aplicação. 

A segunda efetivada com a ida ao campo para aplicação do instrumento definitivo, 

nos meses de outubro e novembro de 1998, sob a coordenação da pesquisadora 

deste estudo. 

 

4.2.8. A crítica dos dados 
 

Com base na metodologia dos levantamentos sobre o uso de drogas entre 

estudantes, realizados no Brasil45, a crítica dos dados passou por três fases: 1) 

críticas quantitativas, que compreendeu a entrada dos dados por dois operadores, 

em arquivos separados. Os arquivos foram comparados pelo programa Validate do 

Epi Info, e as diferenças foram exibidas de modo que os registros questionáveis 

foram discutidos e ajustados para um terceiro arquivo; 2) crítica qualitativa, através 

do teste de coerência interna, detectou-se erros de negligência ou erros de 

interpretação. É o caso de o estudante ter respondido Não no item B (uso no ano) e 
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sim no item C (uso no mês) caracteriza uma incoerência; 3) crítica de drogas, 

objetivou verificar se a droga citada é ou não psicoativa, ou se estava incluída nas 

categorias das drogas contidas no instrumento.  

 Outra crítica dos dados realizada foi referente à variável trabalho.   

Considerou “estudante não trabalhador” somente aquele estudante que respondeu a 

questão 6A (nunca trabalhou, vive na dependência econômica do responsável) e a 

questão 7 A, item 1. Como “estudante trabalhador”, considerou todo aquele que 

afirmou ter um emprego regular, denominado de trabalha regularmente, bem como, 

os que afirmaram fazer bicos (trabalho eventual) e os que se encontram 

desempregados nos últimos doze meses que antecederam a coleta dos dados. 

Maiores detalhes sobre a caracterização do estudante trabalhador estão relatados 

em estudo realizado em Cuiabá/MT61. 

Os questionários com resposta afirmativa para a droga fictícia, ou com mais 

de três questões anuladas ou em branco, foram excluídos da amostra. 

 

4.3. Análise dos dados 

 

4.3.1. Da amostra 

 

Inicialmente foram realizadas tabulações, para se estimar a prevalência de 

trabalho e do uso de drogas na vida. Para as duas variáveis dependentes foi medida 

a associação, bruta e ajustada, entre as variáveis sóciodemográficas, escolares, 

familiares e de trabalho pela Razão de Odds (RO) e de seu intervalo de confiança de 

95,0%. As associações, cujos intervalos de confiança da Razão de Odds não 

incluíram a unidade, foram consideradas significativas. O controle de variáveis de 

confusão e de interações (modificação de efeito) foi realizado através de regressão 

logística68. 

Nesse modelo entraram todas as variáveis que, na análise bruta, 

apresentaram valor de p (significância) igual ou menor que 0,25. Iniciou-se por um 

modelo saturado (com a variável de exposição e todas as possíveis variáveis de 

confusão e termos de interação). A presença de interação foi avaliada, comparando-
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se o modelo saturado sem cada um dos termos de interação, por meio do teste de 

razão de verossimilhança. A presença de confusão foi analisada, retirando-se as co-

variáveis, uma a uma, pelo critério de p > 0,05 e verificando se sua saída não 

provocava mudanças superiores a 10,0% nos coeficientes das demais variáveis e, 

em seguida, comparando-se a nova RO, sem cada co-variável, com aqueles obtidos 

no modelo saturado.  

A análise de regressão não é uma ferramenta adequada para a identificação 

de interações quando se considera um conjunto extenso de variáveis. O item 

seguinte utiliza uma técnica de segmentação que permite automatizar esta tarefa, 

indicando a importância das interações na explicação da associação da variável 

trabalho com o uso de drogas e fatores associados. 

 

4.3.2. Identificação de interações: uma análise de segmentação 

 

Na identificação de interações adotou-se a técnica CHAID – Chi-squared 

automatic Interaction Detection69. O CHAID é um procedimento para modelagem de 

segmentação baseado em critério: os segmentos por ele identificados são 

homogêneos com relação a uma variável critério/dependente e definidos como 

combinações de variáveis independentes. 

A determinação dos segmentos é feita pelo CHAID em dois momentos. No 

primeiro, é determinada a melhor categorização, para cada uma das variáveis 

independentes. O algoritmo determina esta categorização agregando categorias das 

variáveis independentes que são homogêneas em relação à variável critério de 

segmentação, mantendo separadas as categorias heterogêneas. A seguir as 

variáveis são comparadas, e a ¨melhor¨ é escolhida para a subdivisão do subgrupo 

que está sendo analisado. A melhor variável independente é aquela que está 

associada à menor probabilidade de erro tipo I (de estabelecer uma relação 

inexistente entre a variável que está sendo analisada e variável critério de 

segmentação), determinada através de um teste de qui-quadrado para 

independência. O grupo em análise é, então, no segundo momento, segmentado de 

acordo com as categorias resultantes no primeiro momento da variável eleita. Cada 
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um dos subgrupos obtidos é, em seguida, reanalisado independentemente, para a 

determinação de novas subdivisões.  

O processo termina quando todos os subgrupos tiverem sido analisados ou 

atingido um dos critérios de parada (tamanho mínimo permitido dos segmentos finais 

ou valor máximo da probabilidade de erro). A análise com a técnica CHAID usou a 

mesma amostra de estudantes, considerada nas análises anteriores. (Observe, por 

exemplo, em particular, que a variável ¨releentr¨: tipo de relacionamento mantido 

entre os pais foi reagrupada, das seis categorias desta variável em duas: uma 

simbolizada pelo número 3 representa os estudantes cuja relações entre os pais são 

insatisfatórias/ nenhuma e a outra representada por 2 que representa relações 

ótimas. A recodificada variável no organograma da árvore constitui um dos mais 

significantes fatores de risco associado ao de drogas neste grupo. 

Foram utilizados os softwares EPI-INFO versão 6.0; SPSS, versão 9.0, e 3.0. 

Obteve-se autorização da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso 

(Anexo 2) e consentimento livre e esclarecido, de acordo com a resolução 196/96 do 

Ministério da Saúde. Tem este projeto a aprovação dos Comitês de Ética das 

Universidades Federais de Mato Grosso (Anexo 3) e São Paulo UNIFESP-EPM 

(Anexo 4).  
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5. RESULTADOS 

 

Foram aplicados 3.479 questionários. Não houve recusa, sendo que 24 (0,06) 

foram anulados por resposta positiva à questão fictícia referente ao uso de 

substância psicoativa, 31 (0,89%), por não terem respondido à questão sobre 

trabalho, 706 (20,3%), por estarem com idade acima de 20 anos. Da amostra 

mínima requerida (2.572), obteve-se a informação de 2.718 estudantes 

adolescentes, dos quais 993 foram de trabalhadores e 1725 de não trabalhadores, 

representando 89,4% do previsto. A estimativa oficial do total de estudantes 

matriculados, com cadastro fornecido pela Secretaria de Estado da Educação de 

Mato Grosso no ano de 1997, na época, apontava para cerca de 61.889 estudantes. 

Assim, a amostra estudada contém, aproximadamente, 4.3% do total de estudantes. 

As informações não obtidas para cada variável não ultrapassaram 6,0% das 

respostas esperadas.  

 

5.1. Análise univariada e bivariada 

 

A amostra é composta, em sua maioria, por estudantes do sexo feminino 

(55,8%), com média de idade de 15,09 ± 2,49 anos, sendo 64,4% com cor de pele 

não branca. Observou-se um número expressivo de estudantes com prática religiosa 

(80,1%). Com relação aos aspectos socioeconômicos, a maior proporção (71,1%, 

C+D+E da família dos estudantes adolescentes enquadra-se nos níveis de menor 

poder aquisitivo). Quanto ao comportamento de uso de drogas, exceto o álcool e 

tabaco, 22,7% são usuários na vida,12,8% no ano, 5,0% no mês, 2,8% freqüente e 

2,1% pesado (Tabela 1).  

Ainda, na Tabela 1, observa-se que os adolescentes trabalhadores, em sua 

maioria, são mais velhos (34,9%), do sexo masculino (52,8), do nível econômico  

mais baixo (72,4%) e fizeram maior uso de drogas na vida, no ano, mês, freqüente e 

pesado em relação aos estudantes adolescentes não trabalhadores. 
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A Figura 1 mostra que a média inicial do estudante adolescente de ingresso 

no mercado de trabalho foi de 13,29 ± 2,45, um pouco  abaixo da média de idade 

dos adolescentes da amostra total (15,09 ± 2,49). 

Tabela 1:  Características da amostra de estudantes  adolescentes da rede estadual 
de ensino de Cuiabá-MT.1998 

 Amostra 

(N = 2718) 

Trabalhadores 

 (N = 993) 

Não trabalhadores  

(N= 1725) 

 
 
               Variáveis 

Nº % Nº % Nº % 

Faixa etária 
10-14 
15-17  
18-20 

 
1200 
  976 
  542 

 
44,2 
35,9 
19,9 

 
240 
406 
347 

 
24,2 
40,9 
34,9 

 
960 
976 
542 

 
55,7 
33,0 
11,3 

 Sexo 
Masculino 
Feminino 

 
1186 
1511 

 
43,6 
55,8 

 
521 
466 

 
52,8 
47,2 

 
  665 
1045 

 
38,9 
61,1 

 Raça 
Branca 
Não branca 

 
 931 
1687 

 
34,3 
64,4 

 
320 
634 

 
34,4 
37,6 

 
611 
1053 

 
65,6 
62,4 

 Religião 
Não 
Sim 

 
  508 
2176 

 
18,9 
80,1 

 
196 
785 

 
38,6 
36,1 

 
312 
1391 

 
61,4 
63,9 

Nível sócioeconomico 
A + B 
C + D + E 

 
786 
1932 

 
28,9 
71,1 

 
  274 
  719 

 
27,6 
72,4 

 
512 
1213 

 
65,1 
62,8 

Uso de drogas 
Na vida 
No ano 
No mês 
Freqüente 
Pesado 

 
616 
349 
135 
  75 
  56 

 
22,7 
12,8 
 5,0 
 2,8 
 2,1 

 
283 
158 
51 
44 
33 

 
28,5 
15,9 
  5,1 
4,4 
3,3 

 
333 
191 
84 
31 
23 

 
19,3 
11,1 
 4,9 
 1,8 
 1,3 
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Figura 1: Idade inicial do ingresso do adolescente, da rede estadual de ensino, no mercado 

de Trabalho (N=2718).   
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A prevalência do uso de drogas na vida, exceto o álcool e tabaco, na amostra 

foi de 22,7%, sendo maior entre os trabalhadores (28,5%, RO = 1,66, IC 95%:1,38-

2,22) em comparação com os não trabalhadores (Figura 2). 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Amostra Trabalha Não trabalha

Sim
Não

     22,7

77,3

28,5

71,5

19,3

80,7
 

 

 

 

 

 

Figura 2: Prevalência do uso de drogas, exceto o álcool e tabaco entre os 
Estudantes adolescentes da rede estadual de ensino de Cuiabá-MT. 
1998.  (N = 2718). 

 

 

A Tabela 2 mostra que houve diferenças estatisticamente significantes para 

as categorias de uso de drogas, exceto o uso de álcool e tabaco, na comparação 

entre adolescentes trabalhadores e não trabalhadores, com maiores chances de uso 

freqüente entre os trabalhadores (RO = 2,72, IC 95%:1,09-7,16) em relação às 

demais categorias de uso. 
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Tabela 2: Trabalho e categorias de usuários, entre estudantes adolescentes da rede 
estadual de ensino de Cuiabá-MT.1998 

 
      Categoria Total 

 (%) 
Trabalha
 (%) 

Não 
trabalha 
      (%) 

RO IC95% 
      (%) 

p valor 

 
Na vida 
Sim 
Não 

 
 
616(22,7) 
2102(77,3) 

 
 
28,5 
71,5 

 
 
19,3 
80,7 

 
 
1,66(1,38-2,00) 

 
 
0,001* 

 
No ano 
Sim 
Não 

 
 
349(12,8) 
2369(87,2) 

 
 
15,9 
84,1 

 
 
11,1 
88,9 

 
 
1,51(1,20-1,91) 

 
 
0,001* 

 
No mês  
Sim 
Não 

 
 
135(5,0) 
2583 (95,0) 

 
 
5,1 
94,9 

 
 
4,9 
95,1 

 
 
1,05 (0,72-1,53) 

 
 
0,758 

 
Freqüente 
Sim 
Não 

 
 
23(0,8) 
2695(99,2) 

 
 
 1,4 
98,6 

 
 
0,5 
99,5 

 
 
2,72 (1,09-7,16) 

 
 
0,014* 

 
Pesado 
Sim 
Não 

 
      
56(2,1) 
2662 (97,9) 

 
 
3,3 
96,7 

 
 
1,3 
98,7 

 
 
2,54 (1,43-4,56) 

 
 
0,001* 

*p<0,05;   IC 95% = Intervalo de Confiança. 
 

 

Entre os adolescentes, exceto o tabaco e álcool, os trabalhadores 

apresentaram maior proporção de consumo para todas as substâncias em 

comparação aos não trabalhadores (Tabela 3). Mostraram-se associadas ao 

trabalho com maiores chances de consumo e diferenças significativas para 

alucinógenos (1,1%, RO=3,87, IC 95: 1,34-11,1), cocaína (3,2%,RO=2,31, IC 

95%:1,35-+3,96), maconha (8,6%, RO= 2,04, IC 95%:1,48-2,81), anfetaminas (6,9%, 

RO= 1,97, IC 95%:1,38-2,81) e ansiolíticos (6,4%, RO= 1,90, IC 95%: 1,36-2,87). 

Também as proporções e maiores chances de uso de álcool e tabaco se verificaram 

entre os trabalhadores (81,0%, RO = 2,22, IC 95%:1,83-2,67; 43,7%, RO= 2,11, IC 

95%: 1,79-2,49) em relação aos não trabalhadores.  
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Tabela 3: Trabalho e uso de drogas na vida entre estudantes adolescentes da rede 

estadual de ensino.Cuiabá-MT. 1998. 
 
      Drogas Total 

 (%) 
Trabalha 
 (%) 

Não trabalha 
(%) 

RO IC95% 
      (%) 

p 

Maconha 
Sim 
Não 

 
  161(6,0) 
2543 (94,0) 

 
  8,6 
91,4 

 
4,4 
95,6 

 
2,04(1,48-2,81) 

 
0,001* 

Cocaína 
Sim 
Não 

 
    55 (2,0) 
2647 (98,0) 

 
3,2 
96,8 

 
1,4 
98,6 

 
2,31(1,35-3,96) 

 
0,002* 

Anfetaminas 
Sim 
Não 

 
130(4,8) 
2571(95,2) 

 
6,9 
93,1 

 
3,6 
96,4 

 
1,97(1,38-2,81) 

 
0,001* 

Solventes 
Sim 
Não 

 
344(12,7) 
2357(87,3) 

 
14,6 
85,4 

 
11,7 
88,3 

 
1,28(1,02-1,62) 

 
0,031* 

Ansiolíticos 
Sim 
Não 

 
120 (4,5) 
2574(95,5) 

 
6,4 
93,6 

 
3,3 
96,7 

 
1,90(1,36-2,87) 

 
0,001* 

Barbituricos 
Sim 
Não 

 
38(1,4) 
2658(98,6) 

 
1,7 
98,3 

 
1,2 
98,8 

 
1,42(0,74-2,71) 

 
0,277 

Anticolinérgicos 
Sim 
Não 

 
17 (0,6) 
2674 (99,4) 

 
1,0 
99,0 

 
0,4 
99,6 

 
2,51(0,95-6,61) 

 
0,054 

Opiáceos 
Sim 
Não 

 
19(0,7) 
2666(99,3) 

 
0,8 
99,2 

 
  0,6 
99,4 

 
1,28(0,51-3,19) 

 
0,596 

Alucinógenos 
Sim 
Não 

 
16(0,6) 
2668(99,4) 

 
1,1 
98,9 

 
0,3 
99,7 

 
3,87(1,34-11,1) 

 
0,007* 

Orexígenos 
Sim 
Não 

 
14(0,5) 
2671(99,5) 

 
0,8 
99,2 

 
0,4 
99,6 

 
2,35 (0,81-6,79) 

 
0,104 

Xaropes 
Sim 
Não 

 
34(1,3) 
2654(98,7 

 
1,7 
98,3 

 
1,0 
99,0 

 
1,76(0,89-3,47) 

 
0,096 

Anabolizantes 
Sim 
Não 

 
42(1,6) 
2649(98,4) 

 
2,0 
98,0 

 
1,3 
98,7 

 
1,60(0,87-2,96) 

 
0,124 

Álcool 
Sim 
Não 

 
1928(71,3) 
  776(28,7) 

 
81,0 
19,0 

 
65,8 
34,2 

 
2,22(1,83-2,67) 

 
0,001* 

Tabaco 
Sim 
Não 

 
890(32,9) 
1813(67,1) 

 
43,7 
56,3 

 
26,8 
73,2 

 
2,11(1,79-+2,49) 

 
0,001* 

*p< 0,05;    ;   IC 95% = Intervalo de Confiança. 
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Na Tabela 4, que contém a comparação do primeiro uso de drogas entre 

estudantes adolescentes, observa-se que os trabalhadores fizeram uso inicial de 

drogas com idade média mais avançada do que os não-trabalhadores, com 

diferenças significativas para o uso das anfetaminas (14,88±2,11 versus 

13,05±2,13), ansiolíticos (14,98±2,73 versus 13,55±2,32), barbituricos (16,43±1,62 

versus 13,38±3,15), anabolizantes (15,59±1,84 versus 12,70±2,95), álcool 

(13,11±2,59 versus 12,45±2,59) e tabaco (13,89±2,55 versus 13,12±2,61).  

 

Tabela 4: Comparação das médias de idade do primeiro uso de drogas entre 
estudantes adolescentes, trabalhadores e não trabalhadores, da rede 
estadual de ensino de Cuiabá-MT. 1998 

 
Trabalha Não trabalha Drogas 
Média DP Média DP 

p  

 
Maconha 

 
13,89 

 
2,21 

 
14,64 

 
2,27 

 
0,350 

 
Cocaína 

 
14,73 

 
2,27 

 
15,00 

 
2,56 

 
0,720 

 
Solventes 

 
13,61 

 
2,77 

 
12,49 

 
2,13 

 
0,061 

 
Anfetaminas 

 
14,88 

 
2,11 

 
13,05 

 
2,13 

 
0,013* 

 
Ansiolíticos 

 
14,98 

 
2,73 

 
13,55 

 
2,32 

 
0,010* 

 
Anticolinérgicos 

 
12,20 

 
1,64 

 
13,00 

 
1,73 

 
0,537 

 
Barbitúricos 

 
16,43 

 
1,62 

 
13,38 

 
3,15 

 
0,029* 

 
Anabolizantes 

 
15,59 

 
1,84 

 
12,70 

 
2,95 

 
0,004* 

 
Álcool 

 
13,11 

 
2,59 

 
12,45 

 
2,59 

 
0,001* 

 
Tabaco 
 

 
13,89 

 
2,55 

 
13,12 

 
2,61 

 
0,014* 

ANOVA seguida do Teste Tukey,   
*p< 0,05 
 
 

A Tabela 5 apresenta os resultados sobre características dos adolescentes 

trabalhadores e não trabalhadores. Observou-se que os adolescentes trabalhadores 

apresentam maiores prevalências e proporções do uso de drogas na vida,  na faixa 

etária de 18-20 anos, são do sexo feminino, da raça/cor branca, não têm prática 

religiosa e pertencem aos melhores níveis socioeconômicos, porém sem associação 
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significativa em relação aos níveis C+D+E. Entre os não trabalhadores, estar na 

faixa etária de 15-17 anos e pertencer aos melhores níveis socioeconômicos se 

mostrou associado ao uso de drogas na vida.  

 
Tabela 5: Associação de variáveis sociodemográficas com o uso de drogas na vida, 

exceto álcool e tabaco, entre adolescentes, trabalhadores e não 
trabalhadores, pela razão de odds (RO) bruta. Cuiabá-MT, 1998 

 
     Trabalha Não trabalha 

 
      
Características 

N (%) RObrutaI  IC95% 
       

p valor N (%) RObrutaI  IC95% p  

Faixa etária 
10-14 
15-17 
18-20 
 

 
240(24,2) 
406(29,1) 
347(30,8) 

 
1,00 
1,28(0,88-1,88) 
1,39(0,94-2,07) 

 
 
0,17 
0,07 

 
960(17,1) 
570(22,3) 
195(21,5) 

 
1,00 
1,39(1,06-1,81) 
1,33(0,88-1,97) 

 
 
0,01* 
0,13 

Sexo 
Masculino 
Feminino 
 

 
521(28,2) 
466(29,0) 

 
0,96(0,73-1,27) 
1,00 

 
0,79 

 
665(18,9) 
1045(19,6) 

 
0,95(0,74-1,22) 
1,00 

 
0,73 
 

Raça 
Branca 
Não branca 
 

 
320(30,0) 
634(27,4) 

 
1,13(0,84-1,52) 
1,00 

 
0,40 

 
611(19,8) 
1053(19,3) 

 
1,03(0,80-1,32) 
1,00 

 
0,79 

Religião 
Não 
Sim 
 

 
196(29,6) 
785(28,3) 

 
1,06(0,75-1,50) 
1,00 

 
0,71 

 
312(22,8) 
1391(18,5) 

 
1,29(0,96-1,74) 
1,00 

 
0,08 

Nível  
A+B 
C+D+E 

 
274(30,7) 
719(27,7) 

 
1,15(0,85-1,56) 
1,00 

 
0,35 

 
512(24,4) 
1213(17,1) 

 
1561(1,21-2,00) 
1,00 

 
0,01* 

Os valores 1 nas colunas das RO bruta e indicam que a categoria foi tomada como referência 
RO= Razão de odds;    IC 95% = Intervalo de Confiança;   p<0,05 

 

 

Na Tabela 6 encontram-se os resultados da análise do uso de drogas em 

relação às características escolares, práticas de esporte e lazer. Tanto entre 

trabalhadores quando entre não trabalhadores, faltar às aulas apresentou-se 

associado ao uso de droga. 
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Tabela 6: Associação de variáveis escolares, esporte e lazer com o uso de drogas 
na vida, exceto álcool e tabaco, entre adolescentes, trabalhadores e não 
trabalhadores, pela razão de odds (RO) bruta. Cuiabá-MT, 1998. 

 
     Trabalha Não trabalha 

 
      Características 

N (%) 
 

RObrutaI  IC95%     p  N (%) RObrutaI  IC95% p 

Tipo ensino 
Médio 
Fundamental 

 
410(29,) 
593(27,8) 

 
1,08(0,82-1,43) 

 
0,553 

 
412(20,6) 
1313(18,9) 

 
1,16(0,84-1347) 

 
0,434 

Defasagem  
Não 
1 a 2 anos 
> de 2 anos 

 
167(25,7) 
211(28,4) 
615(29,3) 

 
1,00 
1,45(0,70-1,86) 
1,19(0,79-1,80) 

 
 
0,560 
0,371 

 
615(15,8) 
 96(20,6) 
140(21,8) 

 
1,00 
1,38(1,00-1,91) 
1,48(1,10-2,00) 

 
 
0,041* 
0,006* 

Horário aulas 
Matutino 
Vespertino 
Noturno 

 
305(28,9) 
215(26,5) 
473(29,2) 

 
1,00 
0,88(0,58-1,33) 
1,01(0,73-+1,41) 

 
 
0,557 
0,922 

 
716(17,2) 
756(19,4) 
253(24,9) 

 
1,00 
1,16(0,88-1,53) 
1,32(0,92-1,90) 

 
 
0,261 
0,107 

Faltas às aulas 
Não falta 
1 a 8 dias 
> 8 dias 

 
534(23,0) 
403(32,8) 
  56(50,0) 

 
1,00 
1,62(1,20-2,19) 
3,34(1,82-6,08) 

 
 
0,009 
0,001 

 
1138(16,7) 
534(22,5) 
 53(3,1) 

 
1,00 
1,44(1,10-1,88) 
3,82(2,06-6,96) 

 
 
0,004* 
0,001* 

Acesso/ escola 
A pé, ônibus 
Outros 

 
912(91,8) 
  81(8,2) 

 
0,65(0,40-1,04) 

 
0,076 

 
1668(19,1) 
   57(3,3) 

 
0,72(0,39-1,34) 

 
0,306 

Tempo  casa/esco 
< 10 minutos 
> 10 minutos 

 
398(29,6) 
595(27,7) 

 
1,09(0,83-1,45) 

 
0,512 

 
718(19,9) 
1007(18,9) 

 
1,06(0,84-1,36) 
 

 
0,587 

Orient. droga/fora 
Não 
Sim 

 
359(21,2) 
607(32,3) 

 
0,56(0,41-0,76) 

 
0,001 

 
1368(19,3) 
  350(19,4) 

 
0,99(0,73-1,33) 

 
0,956 

Orient. Droga/esc 
Não 
Sim 

 
828(28,4) 
155(28,4) 

 
1,00(0,68-1,46) 

 
0,999 

 
836(18,8) 
860(20,1) 

 
0,91(0,72-1,16) 

 
0,487 

Prática esportes 
Não 
Sim 

 
353(31,0) 
623(26,6) 

 
1,23(0,92-1,64) 

 
0,150 

 
541(18,3) 
1172(19,9) 

 
090(0,69-1,17) 

 
0,442 

Horas livres 
Não faz nada 
Sim, cinema..., 
 

 
  79(25,3) 
899(28,9) 

 
0,83(0,49-1,41) 

 
0,497 

 
236(16,5) 
279(19,6) 
 

 
0,84(0,56-0,17) 

 
0,261 

Os valores 1 nas colunas das RO bruta e indicam que a categoria foi tomada como referência 

RO= Razão de odds ; ;   IC 95% = Intervalo de Confiança.;   p<0,05 
 

Entre os adolescentes trabalhadores, mostrou-se associada, como fator de 

proteção, a orientação recebida fora da escola (32,3%, RO=0,56, IC 95%:0,41-0,76).  

Entre os não trabalhadores, verificou-se que ter defasagem escolar de 1 a 2 anos 

(RO= 13,8, IC 95%:1,00-1,91) ou acima de 2 anos (RO= 1,48 (1,10-2,00) está 

associado ao uso de drogas na vida. Tratando da utilização das horas livres, tanto 

entre os adolescentes trabalhadores como entre os não trabalhadores, não se 

observou nenhuma associação significativa com o uso de drogas na vida.  
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Com referência aos fatores familiares (Tabela 7), verificou-s, tanto entre os 

estudantes adolescentes trabalhadores como entre os não trabalhadores, que o tipo 

de relacionamento do adolescente mantido com o pai está associado ao uso de 

drogas, sendo este uso maior quando ele é insatisfatório para ambos os grupos de 

adolescente (RO = 2,20,IC 95%: 1,50-3,20; RO = 1,90, IC 95%: 1,36-2,67 

respectivamente). O tipo de relacionamento mantido entre os pais também se 

mostrou associado ao uso de drogas, sendo maior entre os trabalhadores quando 

não existia nenhum relacionamento entre os pais do adolescente (RO = 1,85, IC 

95%:131-2,61) e quando o relacionamento era insatisfatório entre pais, no caso dos 

adolescentes não trabalhadores (RO = 1,80, IC 95%: 1,26-2,53). 

Ainda em relação à família (Tabela 7), verificou-se, em relação somente aos 

adolescentes não trabalhadores, maior uso de droga na vida entre aqueles cujos 

pais possuíam acima de oito anos de escolaridade (RO = 1,49, IC 95%: 1,00-2,25) 

comparativamente àqueles que afirmaram não saber o grau de escolaridade dos 

pais. Neste grupo de estudantes, verificou-se que morar com os pais ou com pai 

somente é um fator de proteção para o uso de drogas (RO = 0,73, IC 95%: 0,57-

0,94) comparativamente aos que moram somente com a mãe e ou com outras 

pessoas e, quando o relacionamento com a mãe é insatisfatório, esse grupo de 

adolescente apresenta maiores chances para o consumo de drogas (RO = 2,55, IC 

95%: 1,67-2,85) se comparando aos que mantêm um relacionamento satisfatório 

com a mãe. Também, entre os adolescentes não trabalhadores, as chances do uso 

de drogas aumentam quando os relacionamentos mantidos com as pessoas com 

que moram são insatisfatórios (RO = 1,44, IC 95%: 1,05-2,00). 

A Tabela 8 apresenta dados relativos a fatores específicos do adolescente 

trabalhador em comparação com os não-trabalhadores. O uso de drogas se 

associou, significamente, ao tempo gasto do trajeto de casa para o trabalho, com 

maiores chances de consumo para os que gastam acima de 10 minutos (RO = 1,74; 

IC 95%: 1,38-2,20), trabalham de 4 a 6 horas diárias (RO = 1,68; IC 95%1,23-2,27), 

estão vinculados ao setor terciário da (RO = 1,71; IC 95%:1,39-2,09),quando o 

motivo da inserção no mercado de trabalho é para ajudar na renda familiar e manter 

os estudos (RO = 2,24, IC 95%:1,69-2,95), quando não estão satisfeitos com o 

trabalho (RO = 2,22, IC 95%:1,65-2,96) e quando mantêm relacionamentos 
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insatisfatórios com os colegas de trabalho (RO = 2,05, IC 95%: 1,61-2,62) e com a 

chefia (RO = 1,96, IC 95%:1,36-2,79). 

  

Tabela 7:  Associação de variáveis familiares com o uso de drogas na vida, exceto 
álcool e tabaco, entre adolescentes,  trabalhadores e não trabalhadores, 
pela razão de odds (RO) bruta. Cuiabá-MT, 1998. 

 
     Trabalha Não trabalha 

 
      Características 

N (%) RObrutaIIC95% p   
 

N (%) RObrutaI IC95% p  

Escolaridade pais 
Não sabe 
≤  8 anos 
> 8 anos 
 

 
121(23,9) 
511(28,4) 
 65(33,7) 

 
1,00 
1,26(0,88-1,94) 
1,61(0,89-2,92) 

 
 
0,247 
0,088 

 
335(17,7) 
863(19,0) 
177(24,4) 

 
1,00 
1,08(0,80-1,48) 
1,49(1,00-2,25) 

 
 
0,573 
0,042* 

Mora com: 
Pai e mãe ou pai somente 
Com mãe somente ou 
outros 
 

 
550(26,2) 
443(31,4) 

 
1,00 
0,77(0,58-1,02) 

 
 
0,071 

 
1169(17,7) 
556(22,7) 

 
1,00 
0,73(0,57-0,94) 

 
 
0,015* 

Situação ocupacional pais 
Ambos trabalham/ 
aposentados 
Só pai e ou mãe trabalha 
Desempregados 

 
503(25,2) 
393(31,0) 
  62(35,5) 

 
1,00 
1,33(0,98-1,80) 
1,62(0,88-2,92) 

 
 
0,054 
0,084 

 
934(20,0) 
694(18,9) 
 59(18,6) 

 
1,00 
1,08(0,83-1,40) 
1,49(0,72-3,33) 

 
 
0,564 
0,264 

 
Relacionamento/o pai 
Satisfatório 
Insatisfatório 
Nenhum 

 
608(23,5) 
166(40,4) 
219(33,3) 

 
1,00 
2,20(1,50-3,20) 
0,61(0,43-0,87) 

 
 
0,001* 

0,004* 

 
306(23,2) 
1167(16,5) 
252(27,4) 

 
1,00 
1,90(1,36-2,67) 
1,52(1,10-2,09) 

 
 
0,001* 
0,006* 

 
Relacionamento/a mãe 
Satisfatório 
Insatisfatório 
Nenhum 

 
833(26,5) 
  83(42,2) 
  77(35,1) 

 
1,00 
1,49(0,87-2,50) 
1,35(0,67-2,69) 

 
 
0,356 
0,107 

 
1455(17,9) 
 120(35,8) 
150(19,3) 

 
1,00 
2,55(1,67-2,85) 
2,55(1,67-3,85) 

 
 
0,001* 

 
Relacionamento/  pais 
Satisfatório 
Insatisfatório 
Nenhum 

 
214(36,9) 
642(24,0) 
137(36,5) 

 
1,00 
0,98(0,61-1,58) 
1,85(1,31-2,61) 

 
 
0,986 
0,002* 

 
1181(17,7) 
215(27,9) 
329(19,5) 

 
1,00 
1,80(1,26-2,53) 
1,12(0,80-1,54) 

 
 
0,005* 
0,464 

 
Relacionamento/ mora 
Satisfatório 
Insatisfatório 

 
805(27,3) 
188(33,5) 

 
1,00 
0,74(0,53-1,04) 

 
 
0,091 

 
1486(18,4) 
 239(33,5) 

 
1,00 
1,44(1,05-2,00) 

 
 
0,023* 

Os valores 1 nas colunas das RO bruta e indicam que a categoria foi tomada como referência 

RO= Razão de odds;   ;   IC 95% = Intervalo de Confiança.;   p<0,05
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Tabela 8: Características de trabalho  associadas ao uso de drogas na vida, exceto 

álcool e tabaco, entre estudantes adolescentes. Cuiabá-MT.1998.  
 
Características N %   Uso  

   (%) 
RO (IC 95%) p  

Tempo gasto casa / trabalho 
Não trabalha 
≤ 10 minutos 
>10 minutos 

 

 
1725 
  298 
  495 

 
59,6 
14,3 
126,1 

 
19,3 
26,8 
29,5 

 
1,00 
1,53 (1,14-2,04) 
1,74 (1,38-2,20) 

 
 
0,002* 
0,001* 

Horas de trabalho diárias 
Não trabalho 
<  4 horas diárias 
 4 e 6 horas diárias 
> 6 horas diárias 
 

 
1725 

221 
258 
353

 
58,9 
11,0 
13,1 
17,0 

 
19,3 
28,1 
28,7 
27,2 

 
1,00 
1,63 (1,16-2,25) 
1,68 (1,23-2,27) 
1,56 (1,18-2,04) 

 
 
0,002* 
0,005* 
0,008* 

Setor  Produtivo da ocupação 
Não trabalho 
Secundário 
Terciário 
 

 
1725 

66 
733

 
59,5 
  2,5 
38,0 

 
19,3 
21,2 
29,1 

 
1,00 
1,12 (0,56-2,09) 
1,71 (1,39-2,09) 

 
 
0,700 
0,001* 

Motivo para trabalhar 
Não trabalho 
Ajudar na renda, manter estudos 
Outros 
 

 
1725 

674 
292

 
55,5 
27,9 
16,6 

 
19,3 
25,5 
34,9 

 
1,00 
1,41 (1,13-1,74) 
2,24 (1,69-2,95) 

 
 
 0,001* 
 0,001* 

Satisfeito com o trabalho 
Não trabalho 
Não 
Sim 
 

 
1725 

265 
586

 
58,0 
16,0 
26,0 

 
19,3 
34,7 
25,4 

 
1,00 
2,22 (1,65-2,96) 
1,42 (1,13-1,78) 

 
 
0,001* 
0,016* 

Relação colegas / trabalho 
Não trabalho 
Satisfatória 
Insatisfatória 
 

 
1725 
  388 
  412 

 
68,3 
15,4 
16,3 

 
19,3 
24,7 
33,0 

 
1,00 
1,37 (1,04-1,79) 
2,05 (1,61-2,62) 

 
 
0,016* 
0,001* 

Relação chefia / trabalho 
Não trabalho 
Satisfatória 
Insatisfatória 

 
1725 
 665 
172

 
58,5 
31,8 
 9,7 

 
19,3 
27,2 
32,0 

 
1,00 
1,56 (1,26-1,98) 
1,96 (1,36-2,79) 

 
 
0,001* 
0,001* 

Os valores 1 nas colunas das RO bruta e indicam  que a categoria foi tomada como referencia 

RO= Razão de odds;   ;   IC 95% = Intervalo de Confiança.; p<0,05 
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5.2. Análise Multivariada 

 

A Tabela 9 mostra os resultados brutos e ajustados pela análise multivariada 

dos fatores associados ao uso de drogas na vida (exceto álcool e tabaco) entre os 

adolescentes, trabalhadores e não trabalhadores. Após o controle para fatores de 

confusão, a variável trabalho manteve associação significativa com o uso de drogas, 

com razões de odds mais elevadas para os estudantes: que faltam às aulas tanto de 

1 a 8 dias (RO = 3,42, IC 95%:1,78-6,54) quanto mais de 9 dias (RO = 2,22,IC 

95%:1,15-4,28); cujos pais não mantêm nenhum relacionamento (RO = 1,86; IC 

95%:1,24-2,78); que receberam orientação fora da escola (RO = 1,67, IC 95%: 1,17-

2,37), cujas relações com os colegas de trabalho eram insatisfatórias (RO = 1,53, IC 

95%:1,10-2,12) e que não estão satisfeitos com o trabalho (RO = 1,43, IC 95%:1,01-

+2,03).  

Ainda na Tabela 9, observa-se, entre os adolescentes não trabalhadores, que 

faltar às aulas de 1 a 8 dias está mais associado ao uso de drogas (RO = 3,58, IC 

95%: 2,01-6,37) do que ao faltar acima de 9 dias (RO = 2,57, IC 95%: 1,43-4,65). 

Manteve-se associado nesse grupo de estudantes adolescentes ao uso de drogas 

na vida com maiores chances aqueles que mantêm um relacionamento insatisfatório 

com os pais (RO = 1,56, IC 95%: 1,14-2,34), bem como para aqueles que 

apresentam melhor nível socioeconômico (A+B, RO = 1,61,IC 95%: 1,24-2,08).  

 

5.3. Detecção dos verdadeiros usuários 

 

O Quadro 3 apresenta os resultados das regressões logísticas  que melhor  

caracterizam ou prognosticam o uso de drogas, em interação com a condição de 

trabalhar entre os estudantes adolescentes (hipótese deste trabalho). Para a análise, 

consideraram-se, na amostra de estudantes adolescentes, dois grupos 

independentes: trabalhadores e não trabalhadores, tendo como variável resposta 

para ambos o uso de drogas e, como variáveis preditivas, as interações que foram 

detectadas com a técnica de CHAID (Chi-Square Automatie Interaction Detector, ou 

Detetor Automático de Interações baseado em Qui-quadrado). Definiu-se ¨Sim¨ para 

usuário verdadeiro quando ambas as regressões apontam que é usuário. Quando 
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alguma das duas regressões (ou ambas) disser que não é usuário, a conclusão será 

que não é usuário verdadeiro. Procedendo desta forma, chegou-se ao verdadeiro 

resultado em 79,3% dos casos, isto é, errou-se em 20,7%. Como a porcentagem de 

boa classificação foi maior que 75%, pode-se considerar o resultado satisfatório. 

Assim, pode-se confirmar que a condição de trabalhar representa a chance 

para o consumo de drogas e que, além disso, existe um conjunto de variáveis que 

interage com a condição de trabalhar e que eleva ou reduz as chances, a ponto tal 

que, conhecendo estas variáveis, pode-se predizer se o indivíduo é consumidor ou 

não, com uma confiança de mais de 75% (Quadro 3). 

 
Tabela 9: Associação de variáveis para ocorrência do uso de drogas na vida entre 

adolescentes, trabalhadores e não trabalhadores, pela razão de odds (RO) 
bruta e ajustada por modelo logístico, Cuiabá, MT, 1998.  

 
 Trabalhadores Não trabalhadores Variáveis 
RO bruta RO ajustada  IC 95%  RO bruta RO ajustada   95%         

Faltas às aulas 
Não faltou 
1 a 8 dias 
.> 8 dias 

 
1,00 
1,62 (1,20-2,19) 
3,34(1,82-6,08) 

 
 
3,42 (1,78-6,54)* 
2,22 (1,15-4,28)* 

  
1,00 
1,44(1,10-1,88) 
3,82 (2,06-6,96) 

 
 
3,58(2,01-6,37)** 
2,57(1,43-4,65)** 

 

Relação entre/ pais 
Satisfatório 
Insatisfatória 
Nenhuma 

 
1,00 
0,98(0,61-1,58) 
1,85(1,31-2,61) 

 
1,00 
1,30(0,81-2,07) 
1,86 (1,24-2,78)* 

  
- 

 
- 

 

Satisfação/trabalho 
Sim 
Não 

 
1,00 
2,22(1,65-2,96) 

 
1,00 
1,43 (1,01-2,03)* 

  
- 

 
- 

 

Orientação/fora/ esco 
Não 
Sim 

 
1,00 
0,56(0,41-0,76) 

 
1,00 
1,67 (1,17-2,37)* 

  
- 

 
- 

 

Relação colegas 
Satisfatória 
Insatisfatória 

 
1,00 
2,05(1,61-2,62) 

 
 
1,53 (1,10-2,12)* 

  
- 

 
- 

 

Relação com pai 
Satisfatória 
Insatisfatória 
Nenhuma 

 
- 

 
- 

  
1,00 
1,90 (1,36-2,67) 
1,52(1,10-2,09) 

 
1,00 
1,56(1,14-2,14)** 
1,17(0,79-1,74) 

 

Nível 
C+D+E 
A+B 

 
- 

 
- 

  
1,00 
1,56 (1,21-2,00) 

 
1,00 
1,61(1,24-2,08)** 

 

RO = Razão de Odds; *  IC95%= Intervalo de Confiança;  p < 0, 01;   **  p < 0,001. 
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Quadro 3:  Critérios na identificação do usuário e não usuário de drogas 
 
Id 1 Conclusão 1 Erro 1 Id 2 Identificador 2 Erro 2 Conclusão Erro 
        
Não Não usuário 10,6% Não Não usuário 22,4% Não usuario 3,6%
Sim Não usuário 23,0% Sim Usuário 15,4% Usuário 11,9%
Não Não usuário 10,6% Sim Usuário 15,4% Não usuário 1,6%
Sim Não usuário 23,0% Não Não usuário 22,4% Não usuário 5,2%
       
Geral  52,6%            56,9% 20,7%

 
 
 

 
Na Figura 3, encontram-se os resultados da análise multivariada para 

interações, utilizando a árvore de decisão, feita através da Técnica de CHAID, que 

usou a mesma amostra de estudantes, sendo, porém, as variáveis recodificadas 

conforme o descrito em métodos. Nesta árvore, o “nodo raiz” tem a população de 

2718 estudantes, para os quais estão definidas todas as variáveis independentes. 

Entre eles, há 22,66% de usuários de droga e 77,34% de não usuários (grupos 

trabalhadores e não trabalhadores, respectivamente). A técnica procura as variáveis 

que, mais significativamente, identificam esta proporção de usuários de droga e as 

que interagem entre si. Fixando, como primeira variável, a condição de trabalhar ou 

não, adicionalmente ao estudo, pode-se ver, na ¨árvore¨, que 993 casos trabalham, 

e entre eles há 28,50% de jovens que usam drogas, enquanto que entre os que não 

trabalham a porcentagem de usuários reduz-se a 19,30%. 

Entre os que trabalham, pode-se distinguir o consumo de drogas a partir da 

informação que existe sobre as relações entre os pais dos adolescentes. Quando 

esta relação não é ótima, o consumo eleva-se a 35,15%, quando a relação é ótima, 

reduz-se a 19,58%. Assim, dizemos que a relação entre os pais interage com a 

condição de ser trabalhador como um modificador de chances. Depois, entre 

aqueles cuja relação não é ótima, aparecem as ausências à escola como um outro 

indicador. A porcentagem de usuários eleva-se significativamente quando o 

adolescente falta à escola 9 dias ou mais, e é menor quando tem menos faltas. 

Ainda há outras variáveis que interagem, como, por exemplo, a utilização do tempo 

livre de que o adolescente dispõe. Aqueles que gostam da discoteca e de cinema 

têm mais chances de uso de drogas do que os que gostam de ouvir música ou não 

fazem nada especial. Pode-se ver também, na árvore, o impacto do nível 

sócioeconômico sobre as chances do uso de drogas na vida, ou seja, quanto melhor 
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o poder aquisitivo da família do adolescente trabalhador maior as razões de odds 

para o consumo e, numa análise de tendência linear, este é mais alto quanto maior 

for o nível econômico. 

Uma interpretação similar pode ser realizada a partir do ramo da árvore que 

descreve aqueles que não trabalham. Entre estes, as ausências à escola podem ser 

o principal fator diferenciador de chances e, em seguida, as relações com o pai e o 

nível sócio-econômico, intervindo ainda a existência de crenças religiosas como fator 

protetor, mas, especialmente, em pessoas de nível econômico médio ou baixo. 
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A Tabela 10 identifica os segmentos terminais da árvore (os nodos que não 

se subdividem) e que representam os diferentes segmentos da população de 

estudantes adolescentes que se diferenciam por nível de chances. Na Tabela 10 

aparece a identificação dos 23 segmentos, o número de casos que têm cada um, a 

porcentagem de usuários de droga e do parâmetro RO (Razão de Odds) com os 

requisitos intervalos de confiança (IC:95%).   

Assim, o segmento -6- têm a maior razão de odds (RO = 3,06, IC 95%: 1,17-

1,87) para o uso de  droga na vida entre adolescentes trabalhadores, que faltam à 

escola de 1 a 8 dias, cujas relações entre os pais e com os colegas de trabalho são 

insatisfatórias e que trabalham de 4 a 8 horas diárias. Neste segmento de população 

chegam a 69,44% os usuários de drogas. Inversamente, o segmento –1- é o de 

menor risco, com 0% de usuários. 

Em seguida, aparece o segmento -22-, composto por adolescentes não 

trabalhadores que faltam às aulas mais de 9 dias, com bom nível socioeconômico e 

cujas relações com o pai são insatisfatórias. (RO = 2,83, IC 95%: 1,36-2,16).  

Entre os trabalhadores, os segmentos nos quais apareceram maiores 

significâncias estatísticas foram: -9- (RO = 2,73, IC95%:1,55-2,02, relação entre os 

pais é satisfatória, faltaram as aulas mais de 9 dias); - 3- (RO = 2,64, IC95%:1,60-

2,19, relação insatisfatória com os pais, não faltam as aulas, utiliza momentos de 

folga indo ao cinema, discoteca e possuem nível socioeconômico alto); -5- (RO = 

2,50, IC95%:1,68-3,29, relação insatisfatória entre os pais, faltam de 1 a 8 dias às 

aulas, relação insatisfatória entre os colegas, trabalham menos de 4 horas por dia); - 

7 – (RO = 2,07, IC95%:1,81-3,49, relação insatisfatória entre os pais, faltam às aulas 

de 1 a 8 dias, mantêm relações insatisfatórias com os colegas e trabalham acima de 

6 horas diárias). 

Entre os não-trabalhadores, os segmentos nos quais aparecem maiores 

significâncias estatísticas foram: -15- (RO = 2,42, IC95%:1,66-3,87,não faltou as 

aulas, relação com os pais é insatisfatória e possuem nível socioeconômico alto); e, 

-14- (RO = 2,36, IC95%:1,68-4,10, não faltou às aulas, relação com os pais é 

insatisfatória e possuem nível socioeconômico alto) 
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Tabela 10:  Identificação dos segmentos terminais da árvore de CHAID, ordenados segundo o risco de consumo de drogas, 
Cuiabá-MT. 1998  
 
 
id 

                     
                                                                                    Variáveis que identificam o segmento   

 
N 

 
RO (IC 95%)a

 
6 Trabalha Relação .insatis./entre pais Falta 1 a 8 dias Relação insatis/ colegas Trabalha  4 e 8 hs 36 3,06 (1,17-1,87)* 
22- Não trabalha Falta mais 4 dias Nível alto  Relação/ insatis./pai  - 53  

  
  

  
  

  

  
 

  

  
   

  

  

2,83 (1,36-2,16)*
-9- Trabalha Relação satisfatória / entre pais Faltas,  mais 9 dias   42 2,73 (1,55-2,02)*
-3- Trabalha Relação .insatis./entre pais Não falta às aulas Cinema, discoteca Nível alto 48 2,64 (1,60-2,19)*
-5- Trabalha Relação .insatis./entre pais Falta 1 a 8 dias Relação insatis /colegas  < 4 horas  49 2,50 (1,68-3,29)* 
15- Não trabalha Não faltou aulas Relação / insatis /pai Nível alto - 35 2,42 (1,66-3,87)*
14- Não trabalha Não faltou aulas Relação / insatis /pai Nível alto - 33 2,36 (1,68-4,10)*
-7- Trabalha Relação .insatis./entre pais Falta 1 a 8 dias Relação insatis/ colegas > 8 horas 56 2,27 (1,81-3,49)*
20- Não trabalha Não faltou aulas Relação .insatis./entre pais 

 
- - 55 2,17 (2,12-4,78)* 

-8- Trabalha Relação .insatis./entre pais Faltas aulas =14. Relação ótima colegas - 116 1,96 (2,82-5,39) 
17- Não trabalha Não faltou auals Relação/nenhuma Nível baixo Não tem religião 121 1,82 (2,83-5,34)* 
-4- Trabalha Relação .insatis./entre pais Não faltou às aulas Cinema, discoteca Nível médio/ alto

 
129 1,70 (3,47-4,72)*

-2- Trabalha Relação .insatis./entre pais - Não faltou ás aulas  Cinema, discoteca Ajudar renda 55 1,67 (2,12-4,78)* 
13- Trabalha Relação ótima / entre os pais Teve Orientação fora - - 259 1,53 (3,28-5,13)*
21- Não trabalha Faltou > 4 dias as aulas Nível alto ou médio Relação insatisf / pai

  
- 49 1,51 (1,14-1,60)*

16- Não trabalha Não Faltou aulas Relação boa pai Nível alto - 126 1,45 (3,82-8,45)* 
23- Não trabalha Faltou mais 4 dias Nível baixo - - 36 1,43 (3,86-17,86) 
10- Trabalha Relação ótima / entre os pais Não orientação  fora  <  10 minutos - 71 1,40 (3,66-11,54) 
18- Não trabalha Não Faltou aulas  Nenhuma Relação /pai  Nível médio Tem religião 431 1,22 (5,39-8,72)* 
19- Não trabalha Não Faltou aulas  Relação ótima / pai  - - 786 1,04 (6,05-8,73)* 
12- Trabalha Relação ótimas/ os pais Não teve orientação fora  > 10 minutos - 47 1,03 (3,39-4,34) 
-1- Trabalha Relação insatis/ pais Não Faltou aulas  Ouvir música Manter os estudos 37 1,02 
11- Trabalha Relação ótima entre os pais Não recebeu orientaçâo fora  < 10 minutos - 47 1,00 

*  Teste do Qui-quadrado p < 0,05. 
a RO (IC 95%) = Razão de Odds (intervalo de confiança) 
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6. DISCUSSÃO 

 

Como todo estudo epidemiológico tem suas vantagens e limitações, este 

também as possui. O delineamento transversal apresenta limitações no que se 

refere às inferências causais, pois as informações sobre exposição e desfecho são 

coletadas em um mesmo momento e merecem ainda atenção outras limitações 

desta tese. A primeira se relaciona ao problema da comparabilidade com outros 

estudos, já que são poucas as investigações que têm como objeto a associação do 

trabalho e uso de drogas entre estudantes adolescentes. A segunda se refere aos 

possíveis vieses de informação. Mesmo garantindo o anonimato, é possível que 

alguns alunos não tenham revelado o uso de drogas por desconfiança ou por 

engano de memória. A terceira refere-se à questão de o instrumento não ser 

validado, por não existir um padrão-ouro para mensurar tais comportamentos entre 

adolescentes. A quarta, por se tratar uma pesquisa feita, coletivamente, em sala de 

aula, onde os estudantes com possível envolvimento mais grave com drogas 

possam já ter sido excluídos do sistema escolar ou faltem com muita freqüência, não 

sendo abordados pelo estudo. Por último, o fato de o questionário aplicado 

investigar o relato de uso de drogas e não o consumo em si, ele embora tenta, tem 

sido amplamente utilizado no contexto nacional com bons níveis de concordância45.  

Outra questão a ser levada em consideração na análise dos dados é a perda 

amostral de 19,5% no grupo de não trabalhadores, podendo ser atribuída a vários 

fatores, tais como falta do estudante à aula no dia da aplicação do instrumento, 

evasão escolar e transferências para outra localidade e ou escola, o que poderia 

estar relacionado ao uso de drogas. No entanto, o índice de perda amostral não 

comprometeu os resultados56,57. Outro problema é o fato de o grupo de 

trabalhadores ser composto por número de participantes além do planejado, o que já 

era esperado, já que é grande a sub-notificação do trabalho infanto-juvenil em nosso 

país, devido às penalidades em lê, e o anonimato do instrumento favoreceu que o 

adolescente estudante não omitisse sua situação no mercado de trabalho. 
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6.1 Uso de drogas 

 

Entre os adolescentes da rede estadual de ensino de Cuiabá, verificou-se, na 

amostra, prevalências de 22,7% para o uso de drogas na vida, exceto o álcool e 

tabaco, resultado semelhante ao encontrado no mais recente levantamento 

nacional10, realizado também com estudantes da rede pública de ensino (22,6%), 

sendo este resultado maior que os encontrados entre os estudantes do Chile, 

Uruguai, Equador, Venezuela, Paraguai (19,8%, 13,5%, 12,3%, 6,0% e 5,6% 

respectivamente), porém inferior aos encontrados em Cuiabá no grupo de 

adolescentes trabalhadores (28,5%) e mais elevado do que os encontrados no grupo 

de adolescentes não trabalhadores (19.3%). 

Comparando os dados da amostra e dos grupos de adolescentes 

trabalhadores e não trabalhadores com os encontrados nas regiões brasileiras, 

observa-se que os índices foram mais elevados do que os encontrados nas regiões 

Sudeste e Centro-Oeste (23.3%), Norte (21,6%), Nordeste (22,6%) e Sul (21,6%)10. 

Sugere-se que essas diferenças possivelmente estejam vinculadas à época 

da realização da pesquisa, bem antes da realização do V Levantamento10,  

podendo-se verificar os resultados dos trabalhos preventivos realizados nesse 

período, bem como a exclusão da amostra dos adolescentes estudantes com idade 

superior a 20 anos desta investigação. O que mais chama a atenção nesses 

resultados, independente da cidade ou país, é a elevada prevalência do uso na vida 

de drogas entre os adolescentes, já que segundo a literatura59,60, a adolescência é 

considerada como um período saudável, mas também uma fase crucial na vida do 

ser humano em termos da formação de hábitos do comportamento e dos modelos de 

socialização, tornando-se a segunda década inteira da vida um período de transição, 

onde as influências externas adquirem importância, e o adolescente fica mais 

vulnerável a comportamentos de risco, entre eles, o uso de álcool e substâncias 

psicoativas.

Também, para muitos, é nesta fase da vida (adolescência) que muitos se 

inserem no mundo do trabalho, estando também sujeitos aos riscos do 

comprometimento de sua saúde mental através do uso indevido de drogas. Neste 

estudo, verificou-se que o estudante adolescente trabalhador iniciou suas atividades 
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com idade média abaixo da idade média dos adolescentes da amostra total (13,29 ± 

2,45; 15,09 ± 2,49, respectivamente), e apresentou maiores chances de uso no ano, 

mês, freqüente e pesado em comparação aos adolescentes não trabalhadores. As 

chances são três vezes maiores para o uso freqüente (RO = 2,72, IC 95%:1,09-7,16) 

e  duas vezes e meia para o uso pesado (RO = 2,54, IC 95%:1,43-4,56).  

Esses resultados chamam a atenção por se tratar de adolescentes com 

maiores chances do desenvolvimento de um quadro de dependência, podendo ser 

compreendida ¨como comportamentos que se caracterizam pelo impulso a consumir 

determinada substância psicoativa, de maneira contínua ou periódica, com a 

finalidade de obtenção de um estado alterado de consciência, freqüentemente 

associado à sensação de prazer¨31. Mais preocupante se torna a questão de saber 

da inexistência de projetos pedagógicos nas escolas visando à saúde do escolar e 

sua integração, para encaminhamentos aos Sistemas das Redes Estaduais e 

Municipais de Saúde. 

 

6.2 As diferentes drogas utilizadas 

 

Os adolescentes trabalhadores fizeram maior uso na vida das substâncias 

psicoativas, sendo mais utilizado, segundo o presente estudo, o álcool (81,0%), 

seguido pelo tabaco (43,7%), com diferenças estatísticas significantes em 

comparação aos não-trabalhadores. Esses índices são superiores aos encontrados 

no V Levantamento Nacional para a população estudantil geral (67,8%), mas 

semelhantes ao do IV Levantamento no Brasil (81,9%) e nos Estados Unidos 

(80,7%), com adolescentes na faixa etária de 14 - 17 anos70, dados estes colhidos 

no mesmo ano dos de Cuiabá. E, embora com freqüência de uso diferente (uso no 

ano, mês ou pesado), estudos realizados com estudantes adolescentes 

trabalhadores também verificaram maior uso do álcool entre os 

trabalhadores24,25,26,27.   

 As altas proporções encontradas para o consumo de álcool indicam que tal 

comportamento é relevante e preocupante e deve ser tomado em conta em relação 

a possíveis ações educativas, preventivas e terapêuticas para jovens estudantes. 

Entre elas, o significado social de beber e trabalhar, que, na adolescência, se tornam  
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comportamentos social e legalmente aceitos e, no tempo devido, eles serão o 

comportamento da maioria23, sugerindo que muitos poderão  vir a fazer parte das 

estatísticas de acidentes de trabalho, aposentadoria por invalidez e muitos outros 

danos à saúde física, mental e social própria. 

Os solventes foram a substância mais utilizada na vida no presente estudo  

(14,6%) pelos adolescentes trabalhadores “comparadamente” aos não 

trabalhadores. Este consumo se aproxima do encontrado, no contexto nacional, nas 

27 capitais brasileiras (15,4%) e está pouco abaixo dos encontrados em outros 

países71. 

Neste estudo, chama atenção o uso de inalantes ser mais elevado nos 

adolescentes trabalhadores que, além de ter o vínculo empregatício estão também 

vinculados a uma instituição de ensino – o que se contrapõe às características dos 

estudos71,72, que verificaram que adolescentes, com uso indevido de inalantes e já 

tinham abusado de duas ou mais drogas além dos solventes, apresentam história de 

delinqüência e muitos outros problemas de comportamento, o que, para os padrões 

do contexto do sistema educacional cuiabano, já estariam fora da escola, embora 

estudo realizado entre estudantes do Brasil mostra como seu uso se dá nessa 

população73.  

Diante dos achados, sugere-se a realização de pesquisa longitudinal, para 

identificar entre os estudantes adolescentes trabalhadores a forma do acesso aos 

inalantes e, se este tem alguma vinculação com as atividades laborais do 

adolescente, uma vez que há muitos setores produtivos em Cuiabá que contam com 

o trabalho do adolescente e comercializam ou usam produtos em cuja composição 

química há princípios ativos existentes nos solventes, como é o caso dos  

adolescentes que trabalham em oficinas mecânicas, por exemplo. 

A maconha aparece logo após os solventes, com maiores chances de uso na 

vida entre os adolescentes trabalhadores (8,6%, RO = 2,04, IC 95%:1,48-2,81). A 

maconha é considerada, por muitos jovens, como uma droga leve, porém um estudo 

mostra que o seu uso constante poderá trazer transtorno para a saúde física e 

mental de quem as consome74. Estudos realizados com adolescentes22,25 também 

verificaram chances duas vezes maiores de uso da maconha, O primeiro refere-se a 

trabalhadores com carga horária de trabalho de 26 a 30 horas semanais, enquanto 
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que o segundo aborda tanto entre os que trabalham parte do tempo como o tempo 

todo.  

Também constatou-se maior uso de anfetaminas e ansiolíticos entre os 

adolescentes trabalhadores em relação aos não trabalhadores (6,9% e 6,4%, 

respectivamente) índices bem acima dos dados encontrados no contexto nacional 

(3,7% e 4,1%). O abuso de anfetaminas – poderoso estimulante – é um problema 

sério e crescente, em várias partes do mundo, nos diversos grupos populacionais, 

ocasionando, em seus usuários, perda de memória, agressividade, comportamento 

psicótico e também contribui para a transmissão da HIV/AIDS e de hepatite. 

 A literatura tem registrado as anfetaminas como substância de maior uso 

entre o sexo feminino e relacionado a regimes para a perda de peso, bem como 

entre os estudantes, para se manterem em estado de alerta, o que talvez explique, 

em parte, o elevado uso desta substância entre os estudantes adolescentes 

trabalhadores. Há necessidade de maiores investigações sobre as anfetaminas entre 

trabalhadores, pois elas têm como efeito a diminuição do cansaço, mantendo o 

usuário desperto e alerta, características estas que podem estar vinculadas à 

condição do adolescente, que, além de trabalhar, tem que estudar31.  

A cocaína, droga ilícita também com mais chances elevadas de uso entre os 

estudantes adolescentes trabalhadores, o que se coaduna com os resultados de um 

estudo22, que mostra que tanto entre os homens como entre as mulheres, a elevada 

carga de trabalho está associada ao uso desta substância.  É preocupante também 

o seu uso entre os adolescentes de Cuiabá, pois a cidade constitui rota para o 

narcotráfico, inclusive com muitas apreensões feita pela Polícia Federal, além do 

que a substância pode propiciar o desencadeamento de comportamentos anti-

sociais como também  com o uso prolongado se associa a  quadros psiquiátricos 

graves, entre eles, os transtornos31. 

Com referência à idade do primeiro de uso de drogas, esta se deu com o 

álcool e tabaco com maior precocidade entre os estudantes adolescentes não 

trabalhadores, comparativamente aos adolescentes trabalhadores. Este resultado 

está em consonância com os encontrados entre os estudantes das 27 capitais 

brasileiras10. A idade do uso inicial dos barbituricos, anabolizantes, ansiolíticos e 

anfetaminas foram as mais altas entre os adolescentes trabalhadores 

comparativamente aos não trabalhadores.  
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Os resultados sobre o uso indevido de substâncias psicoativas sugerem que 

os trabalhos de prevenção iniciem com os pais ou responsáveis pelos adolescentes, 

tendo em vista o uso inicial ter ocorrido, em muitos casos, com as drogas licitas, e 

estudo11 tem mostrado, que muitas vezes, a iniciação se dá na própria residência do 

adolescente, com a conivência de familiares. Não se pode esquecer que a 

população em estudo, na sua maioria, advém de famílias de baixo poder aquisitivo e 

baixa escolaridade, contexto este que deve ser levado em consideração nas 

estratégias de prevenção com a inclusão da família. 

6.3. Variáveis: sóciodemográficas, escolares e familiares associadas ao uso de 
drogas na vida 

Em relação aos fatores sociodemográficos, entre os estudantes adolescentes 

não trabalhadores o uso, na vida, de drogas se mostrou associado a níveis sócio-

econômicos mais favorecidos, não se diferenciando de outros estudos realizados no 

contexto nacional17,20, como também em outros países que também, em seus 

resultados, evidenciaram associação do uso de drogas com maior disponibilidade 

financeira27. No que se refere ao consumo de drogas por faixa etária, observou-se 

aumento linear das prevalências de uso com a idade entre os adolescentes 

trabalhadores, maiores as chances de consumo das faixas de 15-17 anos e 18-20 

anos em comparação à faixa de 10-14 anos, porém sem associação significativa. 

Entre os adolescentes não trabalhadores, o uso de drogas foi maior  na faixa etária 

de 15 a 17 anos, perdendo, porém, esta associação na análise multivariada. 

Estudo25 que aborda uso de drogas, idade e trabalho, apenas verificou maior chance 

de consumo de drogas no ultimo ano, na faixa etária de 15 a 17 anos, em 

comparação com a faixa etária de 12-14 anos, para uso no ano e, pesado, entre o 

gênero masculino e feminino, não permitindo comparações com os dados de 

Cuiabá.  

A idade, neste estudo, não se mostrou como um fator associado ao uso de 

droga entre os grupos de estudantes que trabalham e não trabalham, embora, na 

amostra global, esta associação foi verificada, havendo maiores chances de uso 

para os adolescentes mais velhos. Atribui-se a saída da variável idade do modelo 

multivariado, por ter sido demonstrada colinearidade com o trabalho, sendo que um 

dos critérios para formação dos grupos de estudo e comparação foi a idade. 
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Tratando-se das variáveis escolares, tanto entre os estudantes adolescentes 

trabalhadores como entre os não trabalhadores, as faltas às aulas estão associadas 

ao uso de drogas na vida, com maiores proporções de usuários entre aqueles que 

faltaram mais de 8 dias nos 30 dias que antecederam a pesquisa. Estudo 

internacional23,24 enfatizou que o trabalho, durante o calendário escolar, pode 

prejudicar o desempenho acadêmico, principalmente quando este é excessivo e 

envolve atividades penosas. No caso dos adolescentes trabalhadores, devem-se 

levar em consideração as condições de vida relacionadas ao tipo de atividades que 

desempenham e o respectivo desgaste físico e psíquico, favorecendo o uso de 

drogas, principalmente as anfetaminas, os ansiolíticos e o álcool. 

Somente entre os trabalhadores se verificou associação entre o uso de 

drogas na vida e orientações sobre drogas fora da escola. Este resultado sugere que 

a orientação foi inadequada. Orientações sobre o uso abusivo de drogas requerem 

que ela seja efetivada num processo preventivo que deva ser dialético, dinâmico e 

evolutivo, onde se deve considerar que o abuso de drogas é um fenômeno 

complexo, pois envolve aspectos históricos, sociais, culturais, familiares e 

psicológicos7. 

Entre os adolescentes não trabalhadores, o uso de drogras mostrou-se 

associado à defasagem escolar em maiores proporções quanto maior o número de  

anos, mas perdeu sua significância estatística na análise multivariada. O resultado 

da primeira análise está em conformidade com o último levantamento realizado nas 

27 capitais brasileiras e concorda com a observação contida nele de que este 

resultado deve ser analisado com cautela, pois as fragilidades contidas no sistema 

educacional impedem de se atribuir o fracasso escolar ao uso de drogas. Há fatores 

econômicos, sociais e políticos nessa equação, requerendo pesquisas específicas 

que abranjam esta questão. 

Tanto entre os adolescentes trabalhadores como entre os não trabalhadores, 

observou-se que a maior proporção de usuários de drogas na vida está entre os que 

afirmaram ter prática de esportes, porém sem associação estatisticamente 

significante, resultado este em consonância com o encontrado, no contexto nacional, 

nas 27 capitais brasileiras, cujos resultados evidenciaram não haver associação 

entre a prática de esportes e o uso pesado ou não de drogas. È importante salientar 

que, no seio da sociedade, perpassa a idéia errônea de que manter o adolescente 
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ocupado com atividades extra-curriculares o impediria do contato com as drogas. 

Estudos18,75 realizado em nosso meio verificaram também não haver associação 

entre prática esportiva e consumo de álcool e outras drogas por estudantes.  

A família tem um papel forte e importante como agente socializador na vida 

do homem. As relações familiares saudáveis servem de base para o 

desenvolvimento das crianças e adolescentes. Nesse sentido, a família tem sido 

objeto de estudos que investigam fatores associados ao uso de drogas entre 

adolescentes76,77. No presentes, estudo entre os adolescentes trabalhadores, o uso 

de drogas foi maior entre aqueles adolescentes que afirmaram não existir nenhum 

relacionamento entre os pais, seja por falecimento de algum deles seja de ambos. 

Em relação aos adolescentes não trabalhadores, o uso mais elevado de drogas na 

vida apareceu entre aqueles cujo relacionamento com os pais era considerado 

insatisfatório.  

Os resultados encontrados em Cuiabá, sobre os relacionamentos do 

adolescente trabalhador e não trabalhador com a família, é sugestivo e 

complementar às observações de estudos sobre família e uso de drogas na 

adolescência. Os fatores parentais de maior chance para o consumo de drogas entre 

os adolescentes podem estar enraizados na ¨ausência de investimento nos vínculos 

que unem pais e filhos, envolvimento materno insuficiente, práticas disciplinares 

inconsistentes ou coercitivas, excessiva permissividade, dificuldades em estabelecer 

limites aos comportamentos infantis e juvenis e tendência à superproteção, 

educação autoritária associada a pouco zelo e pouca afetividade nas relações, 

monitoramento parental deficiente, aprovação do uso de drogas pelos pais e 

conflitos familiares  sem desfecho de negociação. Este estudo salienta também que 

uma interação familiar satisfatória é um fator protetor quanto ao uso de drogas entre 

adolescentes, assim como a relevância dos vínculos familiares fortes, o apoio da 

família ao processo de aquisição da autonomia pelo adolescente, o monitoramento 

parental aos diversos processos de crescimento e desenvolvimento, o 

estabelecimento de normas claras para os comportamentos sociais51,76,77.  

Como evidenciaram os dados deste estudo, não existe um fator que, 

isoladamente, seja determinante para verificar se há ou não diferenças no uso de 

drogas entre estudantes adolescentes trabalhadores e não trabalhadores. No 

entanto, as análises bivariada, multivariada e multivariada pela árvore de decisão 
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apontaram alguns fatores para os grupos, evidenciando a existência de uma 

interação dinâmica entre as variáveis individuais, ambientais, familiares, escolares e 

o uso de substância química. 

Nessa perspectiva, os dados deste estudo corroboram a hipótese de que o 

trabalho está associado ao uso de drogas na vida entre os estudantes adolescentes 

de Cuiabá, uma vez, que entre os adolescentes que trabalham, a porcentagem de 

usuários de drogas na vida se eleva a 28,5%, enquanto que os que não trabalham é 

de apenas 19,3%. Isto significa que os jovens que trabalham têm uma vez e meia a 

mais chances de usar drogas do que aqueles que somente estudam.  

O mais interessante foi verificar as possíveis interações entre os dois grupos 

de adolescentes e constatar que adolescentes trabalhadores usuários de drogas 

apresentam perfis diferentes em relação aos adolescentes não trabalhadores. Entre 

os primeiros, a relação insatisfatória com os pais, com os colegas de trabalho, as 

faltas ás aulas e o fato de trabalhar acima de 4 horas são os marcadores da maior 

chance de uso de droga, enquanto que, entre os não-trabalhadores, as interações 

mais significativas foram faltas ás aulas e relacionamento insatisfatório com o pai. 

Tais achados corroboram os estudos que identificaram o uso de drogas em níveis de 

risco entre jovens pertencentes a famílias com relacionamentos muito 

deteriorados51,76,77. 

Igualmente, as interações significativas observadas para ambos os grupos de 

estudantes adolescentes corroboram a afirmação7 de que os trabalhos de prevenção 

destinados a estudantes adolescentes com uso de drogas devem considerar as 

especificidades destes sujeitos, e essas não podem ocorrer apenas em uma direção, 

mas que, explicitamente, devem maximizar o ajuste adaptativo entre os 

adolescentes e seus contextos, valorizando a história pessoal e o estágio de vida do 

adolescente. Para tanto, é necessário o estabelecimento de parâmetros de 

prevenção que se viabilizem de forma integrada, pois, com a rapidez com que 

ocorrem as mudanças no seio da sociedade, é necessário encontrar formas de 

abordar a questão do uso de drogas na vida do adolescente, uma vez que, 

progressivamente, a questão problemática das drogas está deixando de se restringir 

uma questão jurídica ou a práticas de adolescentes com problemas de 

comportamentos anti-sociais, para se tornar uma questão de saúde pública na 

sociedade contemporânea.  
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7. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo evidenciou que o trabalho está associado ao uso de 

drogas ao longo da vida, entre os estudantes adolescentes da rede estadual de 

ensino de Cuiabá-MT, Brasil, uma vez que o adolescente trabalhador apresentou 

uma vez e meia a mais chance de usar drogas na vida em comparação ao 

adolescente que não trabalha. 

As drogas mais consumidas na vida entre os adolescentes trabalhadores, 

exceto álcool e tabaco, foram solventes, maconha, anfetaminas e ansiolíticos, com 

uso inicial de drogas, com idade média mais avançada em relação aos não 

trabalhadores para as anfetaminas, ansiolíticos, barbitúricos e anabolizantes.  

Identificou maiores chances de uso de drogas ao longo da vida entre 

estudantes adolescentes: 

1- que trabalham e cujos pais não têm relacionamento satisfatório, não faltam 

à escola, trabalham para ajudar na renda familiar ou para aprender alguma profissão 

e dedicam o tempo de folga ao ouvir música ou não fazem nada com mais de 6 

horas diárias de labor; 

2- que trabalham e cujos pais têm  relacionamento satisfatório, mas que 

receberam orientação sobre drogas fora da escola, provavelmente, inadequada; 

3- que não trabalham, cujo relacionamento com o pai não existe, mas que 

têm nível socioeconômico elevado; 

4- que não trabalham, cujo relacionamento com o pai é satisfatório, mas têm 

um nível socioeconômico médio ou  baixo e não têm crenças religiosas; 

5- que não trabalham e cuja relação com o pai é insatisfatória; 

6- que não trabalham, que faltam as aulas mais de três dias ao mês e que 

têm nível socioeconômico  médio ou elevado. 

Os fatores de chances para o uso de drogas, em ambos os grupos de 

estudantes adolescentes, trabalhadores e não trabalhadores, se interagem de forma 

complexa e independente. Infelizmente, estas modificações de efeitos inerentes têm 

merecido pouca atenção nos estudos sobre a questão, a qual tem sido tratada de 
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forma unilateral, desconsiderando as diferenças individuais que cada adolescente 

traz ao longo de sua história de vida, mas de relevância para programas de 

intervenção educativa e preventiva que almejam atingir objetivos integrais em uma 

perspectiva holística. 

Conclui-se que há necessidade de se realizarem pesquisas com outras 

abordagens, visando conhecer, em maior profundidade, a relação do trabalho com o 

uso de drogas entre os estudantes adolescentes, contribuindo para maior eficácia 

das ações de saúde pública frente à questão. 
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8. ANEXOS 
 
Anexo 1 
 
 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E AMBIENTE 
PESQUISA: “ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DO USO  DE DROGAS ENTRE ESTUDANTES ADOLESCENTES 

TRABALHADORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ” 
                                                            
  
 
    

 
QUESTIONÁRIO 

 
 
           

 
   

 
 
 
  

Este questionário, sobre o uso de substâncias psicoativas+, vai ser aplicado a estudantes do Ensino Fundamental e 
Médio, em escolas da rede estadual de ensino de Cuiabá e servirá para que médicos e especialistas conheçam melhor este 
problema. 
 
 Você não deve colocar seu nome no questionário, pois ele é anônimo, ou seja, não poderemos saber quem 
respondeu cada questionário depois que ele nos for devolvido.  
 
 É muito importante que você seja sincero e só responda depois de ler com bastante atenção as perguntas e as 
alternativas dadas. Basta marcar um X na resposta que você achar mais certa. 
 
  Caso não queira participar da pesquisa, deixe seu questionário em branco. 
 
 
 
Apoio: Instituto de Saúde Coletiva/UFMT 
             Coordenação de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente/ISC/UFMT 
             Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso 
             Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso 
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Modelo adotado pelo Centro de Informações Sobre Drogas Psicotrópicas - CEBRID  
 

EXEMPLOS 
VEJA COMO DUAS PESSOAS DIFERENTES RESPONDERIAM ESTE QUESTIONÁRIO 

1) Uma pessoa costuma tomar refrigerante, mas já faz 2 meses que não toma. 
 
    A. Você já tomou algum refrigerante? (Exemplos: Guaraná, Soda Limonada)   
          1  �Não 
          2  �Sim 
    B.  De um ano para cá você tomou refrigerante?          
          1  �Não 
          2  �Sim 

C. De um mês para cá você tomou  refrigerante? 
          1  �Não 
          2  �Sim, tomei de 1 a 5 dias 
          3  �Sim, tomei de 6 a 19 dias 
          4  �    Sim, tomei em 20 dias ou mais 
    D.  Que idade você tinha quando tomou refrigerante pela primeira vez?  
           1   �Nunca tomei 
           2   �Eu tinha ...7.....anos 
           3   �Não lembro 
 
    E.   Se você já tomou refrigerante, escreva o nome do que tomou por último. 
1�    Nunca tomei 
           2    �O nome é ...guaraná.... 
  
2) Uma outra pessoa tomou refrigerante em 10 dias no último mês. 
    A.  Você já tomou algum refrigerante?(Exemplos: Guaraná, Soda Limonada)  
           1  �Não 
           2  �Sim 
 
    B.  De um ano para cá você tomou refrigerante?  
         1  �Não 
         2  �Sim 
 

C. De um mês para cá você tomou refrigerante? 
         1  �Não 
        2   �Sim, tomei de 1 a 5 dias 
         3  �Sim, tomei de 6 a 19 dias 
         4  �Sim, tomei em 20 dias ou mais 
 
   D.  Que idade você tinha quando tomou refrigerante pela primeira vez? 
        1  �Nunca tomei refrigerante 
        2  �Eu tinha ..6.... anos 
        3  �Não lembro 
 
   E.  Se você já tomou refrigerante, escreva o   nome do que tomou por último 
        1  �Nunca tomei refrigerante   2  �O nome é .....Soda Limonada........... 
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1 - Idade: ........ anos 

2 - Sexo:  
     1 �Masculino  
     2 �Feminino 
 

3 – Você se considera da raça ou cor?: 
      1 �Branca 2 �Negra             3 �Parda   
      4 �Indígena 5 �Amarela         6 �Outra  
    
4 – Você tem alguma religião?   
      1  �Não    
      2  �Sim. Qual?................................................................................. 

  
5 –  A.  Onde você nasceu?    
           1 �No Município de Cuiabá 
           2 �Em outro Município 
        
  B. Caso você tenha nascido fora do Município de Cuiabá, há quanto tempo aqui      reside?-   
           1 � Menos de 1 ano 

         2 �De um ano a dois anos 
 

  C. Quanto tempo você gasta da sua casa para chegar na escola? 
1 � Até 9 minutos 
2 � De 10 a 19 minutos 
3 � De 20 a 39 minutos 
4 � De 40 a 59 minutos 
5 � Mais de 60 minutos 

 
D.  Você  vem para a  escola: 

            1  �A pé 
            2  �De ônibus 
            3  �De carro 
            4  �Outros. Qual?..................................................................  
   
As questões de número 6 a 8 estão relacionadas  ao  TRABALHO. Várias são as definições de trabalho. Esta pesquisa  
considera TRABALHO como sendo qualquer atividade, também chamada de emprego, bicos que alguém faz  e ganha 
dinheiro, não importa o valor ganho.  

 
6. Com relação a  trabalho,  emprego ou  bico para ganhar dinheiro,  você  enquadra na alternativa:  (Escolha  apenas uma 

alternativa A,B,C ou D e  responda somente as    perguntas referente a esta)  
    A. �Nunca  trabalhei,  nem  tive  emprego,  nem  fiz  bicos  para  ganhar  dinheiro, apenas  estudo 

              1. Você está dizendo que nunca trabalhou e só estudou. Isto quer dizer que todo dinheiro que você até hoje ganhou veio 
de  mesadas ou aniversários 

                    (    )  Sim, certo 
                   
   B. �Trabalho regularmente ganhando dinheiro 
             1. Você está dizendo que tem um emprego, e  nós queremos muito conversar sobre esse seu emprego mais adiante, 

nesse questionário.  
                    (   )  Sim, certo 
 

2. Você tem carteira assinada nesse seu emprego? 

                     (   )  Sim 
                     (   )   Não     
 
C. �Já  trabalhei ganhando dinheiro, porém no momento estou desempregado 
             1.  Você   está  dizendo  que  você  já  teve  um  emprego  e  que,  agora,  está desempregado.    
                 (   ) Sim, certo 
 
             2.   Há quanto tempo você  está desempregado?        ................................................................... 
 
             3.  Você ainda está procurando emprego atualmente? 
        (    ) Sim 
                    (    ) Não                 
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D.  �Faço apenas bicos ganhando dinheiro quando surgem oportunidades 
            1. Você está dizendo que faz alguns bicos quando surgem oportunidades? 
         (    ) Sim, certo. 
     
           2.  Você está fazendo algum bico no momento? 
         (    ) Sim 
         (    )  Não 
           3.  Como é esse seu bico? Fale-me sobre esse bico:.................................... 
 
7.   A.  De um ano para cá, ou seja, de setembro de 1997 até hoje, você trabalhou ou  
           fez bicos  ganhando dinheiro? 
           1  �   Não trabalho, apenas estudo 
          2   �Sim 
          3   �Não  
         
B.  Que  idade você tinha quando iniciou  a trabalhar ou fazer bicos ganhando 
             dinheiro?     
             1   �Não trabalho, apenas estudo 
             2   �Eu tinha .....................   anos 
             3   �Não lembro 
 
       C.  Se você,“atualmente”, trabalha ou faz bicos ganhando dinheiro, quantas  
             horas  são dedicadas por  dia?  
            1 �Não trabalho, apenas  estudo 
  2 �Menos de 4 horas 
            3  �Entre 4 a 6  horas 

            4  �Mais de  6  horas  
 
       D . Se você, atualmente, trabalha  ganhando dinheiro, qual  é o RAMO do seu        trabalho? (Por  exemplo:  João  

trabalha  em  um  supermercado   como  pacoteiro, seu trabalho é do ramo do comércio). 
            1 �Não trabalho, apenas estudo  
            2 �Do comércio (Supermercado, lojas, etc.) 
            3 �Do serviço   ( Oficina  mecânica,   consertos  em geral,   Office  boy,  empregada doméstica etc.) 
            4  �Da construção civil 
            5  �Do Setor Público (Estado, Prefeitura) 
            6  �Outros. Especificar............................ 
 
       E.  Quanto tempo você gasta da sua casa ao local do seu trabalho? 
         1  �Não trabalho, só estudo 

        2  �Até 9 minutos 
        3  �Entre 10 a 19 minutos 
       4   �Entre 20 a 39 minutos 
       5   �Entre 40 a 59 minutos 

          6   �Mais de 60 minutos 
  
        F. Você está satisfeito (contente) com o trabalho ou bico que desenvolve  para  ganhar dinheiro? 
            1  �Não trabalho, só estudo 
            2   �Não 
            3   �Sim 
 
        G.  Qual o motivo  mais importante  que  levou você a trabalhar ou fazer  bicos ganhando  dinheiro?   
              1  �Não trabalho, só estudo 

   2  �Ajudar na renda familiar 
   3  �Para manter os estudos 
   4  �Para aprender uma profissão  

5  �     Outro motivo, que é............................................................................. 
 
8.    A.  Atualmente no seu trabalho, emprego ou bico ganhando dinheiro, você mantém com  sua chefia ou o patrão,  uma 

relação de trabalho:    
    1 �Não trabalho, só estudo 
    2 �Ótima 
    3 �Boa 
    4 �Regular 

 5 �Péssima 
    6 �Indiferente            
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       B.  Atualmente no seu trabalho,  emprego ou bico que  há ganho de dinheiro, você  mantém com seus colegas uma 
relação de trabalho:   
    1   �Não trabalho, só estudo 
    2   �Ótima 
    3   �Boa 
    4   �Regular 
    5   �Péssima 
    6   �Indiferente 

 
       C. Em  relação ao seu futuro, você tem como PLANO  mais importante?    

  1   �Terminar o  1º e 2º   graus e obter emprego melhor 
  2   �Prestar vestibular 
  3   �Nenhum 
  4   �Outra expectativa. Que é........................................................................ 

  
9 -  O que você faz com mais freqüência  nas suas horas de folga?  
             1   �Nada 
             2   �Vai ao cinema, discoteca 
             3   �Ouve música 

       4� Outras atividades. Quais?...................................................................... 
 

 
                    As questões de número  10  a  30  estão relacionadas  ao uso  de  drogas. Qualquer dúvida volte à página  2, onde 

há os exemplos comentados,  ou solicite ajuda ao aplicador. Marque um X em cada questão.  
 
 
 
10 -  A.  Você já fumou cigarro? (Não vale maconha) 

 1�Não 
             2� Sim    

       
 B.  De um ano para cá você fumou algum cigarro?  

             1� Não 
             2�Sim 
        
       C.  De um mês para cá você fumou algum cigarro? 
             1   �Não 
             2   �Sim, fumei de 1 a 5 dias 
             3   �Sim, fumei de 6 a  19 dias 
             4   �    Sim, fumei em 20 dias ou  mais 
             
       D.  Que idade você tinha quando fumou seu primeiro cigarro? 
             1   �Nunca fumei  
             2   �Eu tinha......anos 
             3   �Não lembro 
 
      E . Quantos cigarros você fuma por dia?  
            1   �Não fumo 
            2   �De 1 a 10 cigarros por dia 
            3   �De 11 a 20 cigarros por dia 
            4   �Mais que 20 cigarros por dia 
 
11 -  A. Você já experimentou maconha (ou haxixe)?  
             1   �Não 
             2   �Sim 
        B.  De um ano para cá você usou maconha?  
             1   �Não 

         2   �Sim 
 
       C.  De um mês para  cá você usou maconha? 
            1   �Não 

        2   �Sim, usei de 1 a 5 dias 
            3   �Sim, usei de 6 a 19 dias 
            4   �Sim, usei em 20 dias ou mais 
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D.  Que idade você tinha quando experimentou maconha pela primeira vez?  
           1   �Nunca experimentei 
           2   �Eu tinha........anos 
           3   �Não lembro 

 
12 -  A. Você já usou cocaína, "crack",  bazuko, base ou  pasta de coca?   
             1  �Não 
             2  �Sim 
 
       B. De um ano para cá você usou cocaína, "crack", bazuko, base  ou pasta de coca? 
            1� Não 
            2�Sim 
 
       C. De um mês para cá  você usou cocaína, "crack", bazuko, base  ou pasta de coca? 
             1   �Não 
             2   �Sim, usei de 1 a 5 dias 
             3   �Sim, usei de 6 a 19 dias 
             4   �Sim, usei em 20 dias ou mais 
 
        D.  Que idade você tinha quando usou cocaína "crack", bazuko, base  ou pasta de   coca  pela primeira vez?  
             1   �Nunca usei 
             2   �Eu tinha........anos 
             3   �    Não lembro 
 
       E.  Se você já usou algum destes produtos,  escreva nome que usou por último.  
             1   �Nunca usei 
             2   �O nome é........................................ 

     
13  - A. Você  já  usou  algum  remédio   para   emagrecer ou ficar acordado sem receita médica?   (Exemplos:   Hipofagin,  

Moderex,  Glucoenergan,   Inibex , Desobesi, Reactivan, Pervitin, Dasten, Isomeride, Moderine, Dualid, Preludin. 
NÃO VALE ADOÇANTE, NEM CHÁ). 

             1   �Não 
             2   �Sim 
   

          B. De um ano para cá você usou remédio para emagrecer ou ficar  acordado   sem receita médica? 
             1   �Não 
             2   �Sim 
 
       C. De um mês para cá você usou remédio para emagrecer ou ficar acordado sem receita médica?  
             1�Não 
             2�Sim, usei de 1 a 5 dias 
             3� Sim, usei de 6 a 19 dias                              
             4�Sim, usei em 20 dias ou mais  

                     
      D. Que idade você tinha quando usou  remédios  para emagrecer ou ficar  acordado sem receita médica pela primeira 

vez?                              
          1   �Nunca usei estes remédios  
          2   �Eu tinha........anos 
          3   �Não lembro  

 
       E.  Se você já tomou algum remédio  para emagrecer ou ficar acordado sem   receita médica, escreva o nome  que você 

usou por último. 
           1   �Nunca usei 
           2   �O nome é................................................................................................ 
 

14 -   A. Você   cheirou  algum  produto para  sentir um  "barato”  qualquer?     (Exemplos: lança- perfume, loló, cola, gasolina,  
benzina,  acetona, removedor de tinta,  thinner,  água-raz, éter, esmalte, tinta. NÃO VALE  COCAÍNA). 

           1  �Não 
           2  �Sim 

 
    B.  De um ano para cá você já cheirou algum produto para sentir um "barato” qualquer? 
          1   �Não  
          2   �Sim 
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    C. De um mês para cá você já cheirou algum produto para sentir um "barato” qualquer? 
         1   �Não 
         2   �Sim, cheirei de 1 a 5 dias  
         3   �Sim, cheirei de 6 a 19 dias 
         4   �Sim, cheirei em 20 dias ou mais 
 
     D. Que  idade  você  tinha  quando cheirou  algum destes  produtos   para   sentir  um “barato” qualquer pela primeira vez? 
           1   �Nunca cheirei nada 
           2   �Eu tinha..........anos 
           3   �Não lembro 
   
    E. Se você já cheirou algum  destes produtos, escreva o nome do que cheirou por último. 
         1   �Nunca cheirei nada  
         2   �O nome é................................................................................................ 
 
    F. Quando você cheirou algum desses produtos, onde você os conseguiu? (Exemplos: lança-perfume,  loló, cola, gasolina 

etc.) 
        1   �Nunca cherei 
        2   �Comprei 
        3   �Tinha em minha casa 
        4   �Ganhei de amigos    
        5   �Não lembro 
        6   �    Outros................................................................................................ 
              
     G. Onde  você  estava quando usou algum desses produtos  pela  primeira vez? Exemplos: lança-perfume,  loló, cola, 

gasolina, benzina, acetona etc,). 
         1   �Nunca cherei 
         2   �Em minha casa 
         3   �Bares/danceterias/boates 
         4   �Escola 
         5   �Trabalho 
         6  � Não lembro 
          
15 – A.  Você  já   tomou   algum  tranqüilizante,  ansiolítico,  calmante ou  antidistônico  sem receita médica? (Exemplos: 

Diazepam, Diempax, Lorium,Valium, Librium, Lorax,  Rohypnol, Psicosedin, Somalium, Lexotan). 
        1   �Não 
        2   �Sim 

 
B.  De um ano para cá você tomou algum  tranqüilizante, ansiolítico, calmante ou antidistônico sem receita médica?   
        1   �Não   
        2   �Sim  
         
C. De um  mês para cá você  tomou algum  tranqüilizante  ansiolítico  calmante  ou  antidistônico sem receita médica?

  
      1   �Não  
      2   �Sim, tomei de 1 a 5 dias antidistônico sem receita médica? 
      3   �Sim, tomei de 6 a 19 dias 
      4   �Sim, tomei em 20 dias ou mais 
 D.  Que idade você tinha quando tomou algum tranqüilizante, ansiolítico, calmanteOu  antidistônico  sem  receita  médica  

pela primeira vez? 
       1   �Nunca tomei  
       2   �Eu tinha..........anos  
       3   �Não lembro  
        
 E.  Se você já tomou algum tranqüilizante, ansiolítico, calmante ou antidistônico sem receita médica, escreva o nome 

do que tomou por último. 
       1   �    Nunca tomei  
       2   �O nome é ................................................................................................ 

    
16 - A. Você já tomou Artane, Asmosterona, Bentyl,  Akineton ou chá de lírio (saia-branca, véu-de-noiva, trombeteira, 

zabumba,  cartucho) para sentir algum "barato"  ? 
       1   �Não 
       2   �Sim 
 
B.De um ano para cá você tomou Artane, Asmosterona, Bentyl, Akineton ou chá de  lírio para sentir algum "barato"? 
      1   �Não 
      2   �Sim  
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C. De um mês para cá você tomou Artane, Asmosterona, Bentyl Akineton ou chá de lírio para sentir algum “barato”? 
      1   �Não  
      2   �Sim, tomei de 1 a 5 dias   
      3   �Sim, tomei de 6 a 19 dias 
      4   �Sim, tomei em 20 dias ou mais   
 
D.  Que  idade  você  tinha  quando tomou pela  primeira   vez Artane,  Asmosterona,  Bentyl, Akineton ou chá de lírio para 

sentir algum "barato"?  
       1   �Nunca tomei  
       2   �Eu tinha........anos 
       3   �Não lembro 

    
E.  Se você já tomou Artane, Asmosterona, Bentyl,  Akineton ou chá de lírio  para sentir algum "barato", escreva o nome do   

que tomou por último. 
      1   �Nunca tomei 
      2   �O nome é.................................................................................................... 
          
17 - A. Você já tomou  algum  sedativo  ou  barbitúrico  sem  receita  médica?    (Exemplos: Optalidon,  Fiorinal,  Gardenal,  

Tonopan, Nembutal, Comital, Pentotal). 
      1   �Não 
      2   �Sim 
                
 B.  De um ano para cá você tomou algum sedativo ou barbitúrico sem receita  médica? 
      1   �Não  
      2   �Sim 
 
 C.  De um mês para cá  você tomou algum sedativo ou barbitúrico sem receita  médica?  
       1   �Não  
       2   �Sim, tomei de 1 a 5 dias 
       3   �Sim, tomei de 6 a 19 dias  
       4   �Sim, tomei em 20 dias ou mais  
   
Que idade você tinha quando tomou pela primeira vez um sedativo ou barbitúrico sem receita médica?   
      1   �Nunca tomei  
      2   �Eu tinha.........anos 
      3   �Não lembro 
 
E.  Se você já usou algum sedativo ou barbitúrico  sem  receita  médica,  escreva  o nome do que você tomou   por último. 
       1   �Nunca tomei  
       2   �O nome é ................................................................................................... 

  
18 -   A.  Você já tomou alguma bebida alcoólica? (cerveja, chopp, vinho, pinga ¨caipirinha", aperitivos, sidra).  
            1   �Não  
            2   �Sim 
 
    B.  De um ano para cá  você tomou   alguma bebida alcoólica? 
           1   �Não  
           2   �Sim 

 
    C.   De um mês para cá você tomou alguma bebida alcoólica? 
           1   �Não 
           2   �Sim, tomei de 1 a 5 dias 
           3   �Sim, tomei de 6 a 19 dias 
           4   �Sim, tomei em 20 dias ou mais 

 
    D.  Alguma vez você sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida ou parar de  beber?  
          1 �Nunca tomei nenhuma bebida alcoólica 
          2 �Não 
          3 �Sim  
 
    E.  Que idade você tinha quando tomou pela primeira vez uma bebida alcoólica?  
           1   �Nunca tomei nenhuma bebida alcoólica  
           2   �Eu tinha..........anos 
           3   �Não lembro 
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F. As pessoas o aborrecem porque criticam o seu modo de beber? 
        1 �Nunca tomei nenhuma bebida alcoólica 
        2 �    Não 
        3  �Sim 

 
G.  Qual o tipo de bebida alcoólica que você tomou por último? 
        1   �Nunca tomei 
        2   �Cerveja ou choop 
        3   �Pinga ou uísque ou vodka ou ou conhaque 
        4   �Licor               
        5   �Sidra ou champanhe 
        6   �Vinho 
        7  �Outros 
 
H.   Quantos copos você tomou nesta última vez?  
         1 �Nunca tomei 
         2 �Só um gole 
         3 �Menos de um copo 
         4 �................copo(s) 
 
 
 
 
Pedimos a sua colaboração para responder mais estas questões sobre bebidas alcoólicas. 

19.  A.Você já tomou alguma bebida alcoólica até se embriagar (“porre”)?  
       1   �Não  
       2   �Sim 
              
B.  De um mês para cá, você tomou alguma bebida alcoólica até se embriagar  (“porre”)?    
       1 �Não  
       2 �Sim, de 1 a 5 dias 

3 �Sim, de 6 a 19 dias 
     4    �Sim, em 20 dias ou mais 
 

C. Onde você estava quando experimentou bebida alcoólica pela primeira vez? 
    1   �Nunca bebi 
    2   �Em casa 
    3   �Bares/danceterias/boate 
    4   �Casa de amigos/conhecidos 

5   �Não lembro 
 

D. Quem lhe ofereceu bebida pela primeira vez? 
   1 �Nunca bebi 
   2 �Familiares 
   3 �Amigos   
   4 �Não lembro 
  5 �Outros:........................................................................... 
  

E. Qual bebida alcoólica você costuma tomar com mais freqüência?  
    1   �Não costumo beber 
    2   �Cerveja ou chop 
    3   �Pinga 
    4   �Uísque 
    5   �Vodka 
    6   �Conhaque 
    7   �Licor 
    8   �Sidra ou champanhe 

    9   �Vinho 
   10  � Outros:............................................................................. 
 
F.   Onde você costuma tomar bebidas alcoólicas com mais freqüência? 
       1   �Nunca tomei nenhuma bebida alcoólica  
       2   �Em casa 
       3   �Bares/danceterias/boates 
       4   �.Casa de amigos/conhecidos 
      5    �Outros:............................................................................... 
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G. Com quem você costuma tomar bebidas alcoólicas com mais freqüência?  
    1   �Não costumo beber 
    2   �Familiares 
    3   �Amigos   
    4   �Sozinho 
    5   �Outros:..................................................................................... 
 
H.  Você costuma beber pela manhã para diminuir nervosismo ou ressaca? 

1 
2 
3 

� Nunca tomei nenhuma bebida alcoólica 
� Não  
� Sim 

 
L. Você já comprou, pessoalmente, alguma bebida alcoólica para tomar? 
       1   �Não 
       2   �Sim 
       3   �Já tentei, mas não consegui 
 
J - Você acha que alguém na sua família bebe demais?  
        1   �Não 
        2   �Pai 
        3   �Mãe 
        4   �Irmãos 
        5   �Outros:............................................................................ 
 
 K.  Você se sente culpado pela maneira com que costuma beber?   
        1   �Nunca bebi nenhuma bebida alcoólica 
        2   �Não 
        3   �Sim 

 
 L    Depois de beber você já: (pode assinalar mais de uma alternativa) 
       1 �Nunca tomei bebida alcoólica 
       2 �Brigou 
       3 �Sofreu acidentes (atropelamentos, quedas etc) 
       4  �Dirigiu 
       5  �Faltou à escola 
       6  �Faltou ao trabalho 
   
20 -    Você já usou Dolantina, Meperidina, Demerol, Algafan, Tylex, heroína, morfina ou   ópio para sentir algum "barato"? 
      1   �Não         
      2   �Sim  
 
21 Você já usou xaropes para sentir algum "barato"? (Exemplos: Pambenyl,Setux, Tussiflex, Gotas Binelli, Silentós, 

Belacodid, Eritós). 
      1   �Não 
      2   �Sim  
       
  22  Você já usou LSD ( ácido), chá de cogumelo ou mescalina?  
      1   �Não      
      2   �Sim 
 
23 Você já tomou  Holoten, Carpinol   Medavane sem receita médica? 
     1  �Não  
     2   �Sim 
                                                                       
24 Você já usou algum dos remédios abaixo para sentir algum "barato"? (Periatin, Periavita,  Cobavital,Buclina,Vibazina, 

Apetivit, Profol e Nutrimaiz). 
     1   �Não  
     2   �Sim  
 
25  Você já usou “Exctase” para sentir algum barato? 
     1 �Não 
     2 �Sim 
 
 
26 Você já tomou Prozac sem receita médica?   
     1   �Não 
     2   �Sim 
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27 A .  Das drogas citadas neste questionário, você já usou alguma injetando na veia? 
      1 �Não 
      2 �Sim 
  
B. Quais drogas você já injetou na veia?   
      1  �Nunca injetei nada 
      2  �Injetei..................................................................................................... 
         
C.  Você conhece alguém que injeta drogas na veia? 
     1   �Não 
     2   �Sim 
 
28  A. Você já usou ou usa agora medicamento anabolizante para aumentar sua musculatura ou   para dar mais força?  
      1   �Não 

2   �Sim 
 
  B.  Quem lhe aconselhou a usar este  medicamento?   
      1   �Nunca usei 
      2   �Amigos de escola 
      3   �Amigos do trabalho 
      4    �Amigos da Academia de Ginástica 
      5    �Parentes 
      6    �Não lembro 
      7    �Outros:..............................................................................................     
     
C. Que idade você tinha quando tomou pela primeia vez  medicamento anabolizante  para aumentar sua  musculatura  ou  

para dar mais força?  
      1  �Nunca usei  nada 
      2  �Eu tinha..........anos 
      3  �Não lembro 

D. Em que lugar você comprou ou conseguiu este medicamento? 
         1 �Nunca usei 
         2 �Farmácia 
         3 �Na Academia 
         4 �Não lembro 
         5 �Outros:................................................................................................. 

 
 E.  Se você já usou ou usa algum medicamento anabolizante, escreva o seu nome. 
       1  �Nunca usei  nada 
       2  �O nome é............................................................................................... 
 
29 - Você já ouviu falar de outras drogas não citadas neste questionário e que as pessoas usam para sentir algum "barato"? 
         1   �Não 

2   �Sim, o nome destas drogas  são:............................................................. 
  
30 - A. Você já teve,  na escola alguma,  orientação sobre drogas?  
          1   �Não  
          2   �Sim     
                 
       B. O que você  achou da orientação, sobre drogas, na escola. 
           1   �Nunca tive 

  2   �Ótima  
  3   �Boa 
  4   �Regular 

 
       C. Você já teve alguma orientação sobre drogas em outros locais, que não a escola? 
           1   �Não 
           2   �Sim. Quais?.............................................................................................. 
 
31 -   Quantos dias você não veio à escola nos últimos 30 dias?  
          1   �Vim todos os dias 
          2   �1 a 3 dias 
          3   �4 a 8 dias 
          4   �9 ou mais dias 
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32 - A.   Você pratica algum esporte?    
          1   �Não  
          2   �Sim. Qual?............................................................................................. 

   
      B.  Com que  freqüência, ou seja, quantas vezes você pratica o esporte citado             acima? 
          1  �Não pratico nenhum esporte 
          2  �Todos os dias 
          3   �De 1 a 2 vezes por semana 
          4   �De 3 a 5 vezes por semana 
          5   �Mais de 5 vezes por semana 
  

  

 

             
33 - A situação de trabalho dos pais (ou responsável) é: 
      1   �ambos os pais trabalham 
      2   �só o pai trabalha 
      3   �só a mãe trabalha   
      4   �estão desempregados 
 
34 -    Até que grau seu  pai (ou responsável) estudou? 

    As perguntas seguintes referem-se à sua família. VOCÊ  NÃO  SERÁIDENTIFICADO.  Não  deixe nenhuma  
pergunta  sem resposta.  A sua informação  é  muito importante para o  sucesso desta pesquisa. 

           1   �   Nunca estudou 
     2   �    1º grau incompleto. 
     3   �    1º grau completo. 
     4   �    2º grau  incompleto. 
     5   �    2º grau  completo. 
      6   �    Universitário incompleto. 
      7   �    Universitário completo. 
      8   �    Não sei 
 
35 - Na sua casa tem: 

          A.Televisão? (não vale quebrada)  
        1   �Não 

       2   �Sim. Quantas?.............  
 
     B. Rádio? (não vale quebrado) 
         1   �Não 
         2   �    Sim. Quantos?............ 
                                                                                            
     C. Aspirador de pó? (não vale quebrado)  
         1   �    Não 
         2� Sim. Quantos?............ 
      
     D. Máquina de lavar roupa? (não vale quebrada)      
          1 �Não 
          2  �Sim. Quantos?............ 
 
      E. Automóvel?              
          1   �    Não    
          2   �    Sim. Quantos?........... 
       
     F. Empregado(a) que recebe  salário e trabalha todo dia?  
          1   �    Não     
          2   �    Sim. Quantos?..........     
 
    G.  Banheiro com água encanada? 
          1   �Não 
          2   �Sim. Quantos?.......... 
                 
36 – Atualmente você mora com: 

         1� Pai e mãe     
          2    �Pai somente 
          3    �Mãe somente 
          4    �Parentes 
          5    �    Outros. Especificar:.................................................................................. 
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37 -  A . Como é o seu relacionamento com seu pai?  
                  1  �Não tenho pai (falecido) 
                  2  �Ótimo 

      3  �Bom 
      4  �Regular 
      5  �Péssimo 
      6  �Não mantenho nenhum relacionamento com ele 
    

      B.  Como é o seu relacionamento com sua mãe?  
         1 �Não tenho mãe (falecida) 

2 �Ótimo 
         3 �Bom 
         4 �Regular 
         5 �Péssimo 

               6 �    Não mantenho nenhum relacionamento com ela 
 
       C.  Como é o relacionamento entre seus pais  
              1  �Pai ou mãe falecido (a) 
              2  �Ótimo 
              3  �Bom 
              4  �Regular 
              5  �Péssimo 
              6  �Nenhum, são separados 
 
        D.  Caso você more com parentes ou outras pessoas, como é o seu relacionamento  com essas pessoas? 
              1 �Não moro com parentes ou outras pessoas 
              2  �Ótimo 
              3  �Bom 
              4  �Regular 
              5  �Péssimo 
              6  �Indiferente 
 
38 -   A.  Você tem irmãos com  mesmo pai e  mesma mãe?  
              1  �Não 
              2  � Sim. Quantos?............ 
 
         B.  Você tem irmãos somente  por parte de pai? 
              1  �Não 

      2  �Sim. Quantos?............. 
 
         C. Você tem irmãos somente  por parte de mãe? 

                 1    �Não 
               2    �    Sim.  Quantos?............... 

            

POR FAVOR,  VERIFIQUE  SE NÃO DEIXOU NENHUMA  PERGUNTA SEM RESPOSTA, É IMPORTANTE 

QUE TODAS ESTEJAM RESPONDIDAS. MUITO OBRIGADO. 

 

 
 
 
 

 



 78

Anexo 2 Autorização da Secretaria de Educação de Mato Grosso 
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Anexo 3 Parecer do Comitê de Ética da UFMT 
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Anexo 4 Parecer do Comitê de Ética da UNIFESP 
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Anexo 5.  

SOUZA, Delma P Oliveira de, ARECO, Kelsy N e SILVEIRA FILHO, Dartiu Xavier 

da. Álcool e alcoolismo entre adolescentes da rede estadual de ensino de 
Cuiabá, Mato Grosso. Rev. Saúde Pública, ago. 2005, vol.39, no.4, p.585-592. 

ISSN 0034-8910. 

Resumo 

OBJETIVO: Estimar a prevalência de consumo de álcool e do alcoolismo entre 

estudantes adolescentes trabalhadores e não trabalhadores. MÉTODOS: Estudo 

transversal, realizado por amostragem estratificada sistemática, composta por 993 

adolescentes trabalhadores e 1.725 não-trabalhadores. Foram incluídos os 

estudantes matriculados em 1998, na rede estadual de ensino de Cuiabá, MT. 

Aplicou-se, em sala de aula, um questionário de auto-preenchimento anônimo. 

Utilizou-se as análises univariada, bivariada e regressão logística. RESULTADOS: 
Verificaram-se prevalências de 71,3% para o consumo de álcool e 13,4% para 

alcoolismo na amostra total, sendo maior entre os estudantes trabalhadores (81,0% 

e 14,9%) comparativamente aos não-trabalhadores (65,8% e 12,6%). Além da 

associação do uso de álcool com o trabalho, observou-se tanto semelhanças quanto 

diferenças entre os dois grupos. O alcoolismo não está associado ao trabalho, mas 

ao sexo masculino (RO=1,61; IC 95%: 1,18-2,19) e história de álcool na família tanto 

entre os não-trabalhadores (RO=2,19; IC 95%: 1,60-2,99) quanto entre 

trabalhadores (RO=2,10; IC 95%: 1,42-3,12). CONCLUSÕES: Os resultados 

indicam alta prevalência de consumo de álcool e alcoolismo, sendo maior entre os 

adolescentes trabalhadores. Os fatores sociodemográficos, familiares e relacionados 

a trabalho devem ser considerados na implementação de ações educativas nessa 

população, visando a mudanças de comportamento relacionadas ao consumo de 

álcool. 

Palavras-chave: Alcoolismo; Adolescente; Trabalho de menores; Comportamento 

do adolescente; Estudantes.  

 
 
 

 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SOUZA,+DELMA+P+OLIVEIRA+DE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ARECO,+KELSY+N
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SILVEIRA+FILHO,+DARTIU+XAVIER+DA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SILVEIRA+FILHO,+DARTIU+XAVIER+DA
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Anexo 6.  
SOUZA, Delma P Oliveira de e SILVEIRA FILHO, Dartiu Xavier da. 
TRABALHO: ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS PSICOATIVAS ENTRE ESTUDANTES 
ADOLESCENTES DE CUIABÁ-MT, BRASIL 

 

Projeto financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso, 

(FAPEMAT – Processo n. 064/CAP/98)  

RESUMO 

 

OBJETIVO: Analisar os efeitos do trabalho no comportamento do uso recente de 

álcool, tabaco, drogas e fatores associados, entre estudantes adolescentes. 

MÉTODOS: Estudo transversal, realizado por amostragem de conglomerados, 

estratificada por tipo de ensino, composta por adolescentes trabalhadores (n = 798)  

e não trabalhadores (n = 1493), matriculados em escolas da rede pública de Cuiabá, 

Estado de Mato Grosso, Brasil. Aplicou-se questionário anônimo em sala de aula. 

Definiu-se uso no mês como sendo o feito uma ou mais vezes nos últimos trinta dias 

que antecederam a pesquisa. Utilizou-se análise de regressão logística, para 

controlar fatores de confusão.  

RESULTADOS: O uso no mês, na amostra de álcool, tabaco e droga foram de 

37,4%, 9,5%, 8,4%, respectivamente. A idade inicial para o trabalho foi de 13,32 ± 

2,42. Os adolescentes trabalhadores que apresentaram maiores chances de uso de 

álcool, tabaco e drogas são, na sua maioria, homens; faltaram às aulas e possuem 

melhor nível socioeconômico. O uso do álcool, tabaco e drogas se mostrou 

associado à carga horária acima de 4 horas diárias, insatisfação com o trabalho, em 

comparação aos não trabalhadores. Verificou-se associação da prática de esporte 

ao trabalho como um fator de proteção (RO = 0,77, IC 95%: 0,62-1,95).  

CONCLUSÃO: A condição de trabalho adolescente teve impacto no comportamento 

de beber, usar tabaco e drogas. Sugere-se que os programas de prevenção, 

tratamento e setores produtivos da economia de Cuiabá se organizem, para lidar 

com a questão entre os adolescentes. 

  
PALAVRAS-CHAVE: trabalho, adolescentes, álcool, tabaco, drogas. 

 
 

 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SOUZA,+DELMA+P+OLIVEIRA+DE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SILVEIRA+FILHO,+DARTIU+XAVIER+DA
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ABSTRACT 

 
Objective: to analyze the prevalence and factors associated with lifetime use of 

psychoactive drugs among working and non-working adolescent students.  

Methods: we carried out an analytical cross-sectional study using a clustered 

sample stratified by type of education. We administered an anonymous, self-

administered questionnaire in classroom. Our sample included 2,718 adolescents 

(993 workers and 1,725 non-workers) enrolled in 1998 in the state school network of 

Cuiabá, Center-Western Brazil. We considered as lifetime use the consumption of 

any psychoactive drug at least once in life. We used bivariate and multivariate 

analysis, including logistic regression and a decision tree based on the CHAID 

algorithm (Chi-squared automatic interaction Detection).   

Results: We found 22.7% prevalence of lifetime drug use, excluding alcohol 

and tobacco. This prevalence was greater among workers (28.5%) than among non-

workers (19.3%). Prevalence for individual drugs was 81.0% and 65,8% for alcohol, 

43.7% and 26,8% for tobacco, 14.6% and 11,7% for solvents, 8.6% and 4,4% for 

marijuana, 6.9% and 3,6% for amphetamines, 6.4% and 3,3% for anxiolitics, and 

3.2% and 1.4% for cocaine.  Absenteeism was a risk factor for drug use among both 

groups. Other risk factors included poor relationship between parents among workers 

(OR = 1.53; 95%;CI:1.10-2.12) and poor relationship with father among non-workers 

(OR = 1.56; 95%;CI:1.14-2.14).  

Conclusion: Differences and similarities between working and non-working 

students must be considered when implementing educational strategies aimed at 

modifying drug use related behavior.  

Key-words: work, adolescent student, psychoactive drugs, epidemiology, 

mental health. 
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