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Na adolescência, fase de transição entre a infância e a vida adulta, ocorre trans-
formações cognitivas, emocionais, sociais, físicas. Com a necessidade da auto-afir-
mação e ganho de autonomia, ocorre busca de novas experiências e adoção de 
novas práticas e comportamentos. No entanto, a ainda pouca experiência expõe 
o adolescente a situações de risco, que muitas vezes serão mantidos na vida adul-
ta, como por exemplo, o hábito de fumar e o consumo de álcool e outras drogas.

O consumo dessas substâncias pode estar associado a problemas escolares (faltas, 
repetência, evasão escolar e dificuldade de aprendizagem), sociais (relacionamen-
tos com outros usuários e envolvimento em atividades ilegais), características de 
personalidade (intolerância à frustração, inibição, agressividade e impulsividade), 
transtornos psiquiátricos e problemas familiares. Seu consumo em excesso ainda 
pode estar associado à violência, suicídio, acidentes de trânsito, dependência quí-
mica e outros problemas de saúde.

A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PENSE) é realizada trienalmente em es-
colas públicas e privadas, com escolares do 9º ano do ensino fundamental, maio-
ria (90%) entre 13 e 15 anos de idade.

 • Um em cada cinco adolescentes (20,7%), já havia experimentado cigarro;
 • Alto percentual de adolescentes (60,9% - quase 2 em cada três) estiveram na presença
   de pessoas que faziam uso de cigarro, nos últimos 7 dias;
 • Quase um em cada três adolescentes (29,5%) respondeu que pelo menos um dos pais
        ou responsáveis fuma cigarros.

 • Três em cada 4 adolescentes (76,3%) já haviam experimentado álcool;
 • Um em cada 3 adolesentes (31,1%) relatou consumir álcool; 
 • Um em cada 4 adolescentes (27,2%) relatou ter sofrido algum episódio de embriaguez, 
    apontando o uso abusivo de álcool por escolares;
 • Quase um em cada dez (9,2%) adolescentes tiveram problemas com a família ou amigos, 
   perderam aulas ou brigaram, uma ou mais vezes, porque tinham bebido.

Família:  
afeto, apoio, 

diálogo, disciplina, 
acompanhamento 

do rendimento 
escolar.

Atividades físicas 
e esportes 

Permanência 
na escola, 
diálogo, 

participação nas 
atividades

Exemplos de 
comportamentos 

saudáveis em casa, 
na escola e na 
comunidade

Participação 
em atividades 

da comunidade

Lazer, 
cultura, arte e 
religiosidade

Ambientes 
saudáveis e 

cultura da paz

Informações 
corretas sobre 

as drogas

A seguir são apresentados alguns resultados da Pesquisa de 2012.

Resultados da experimentação de tabaco

Resultados da experimentação de álcool

Apoio Realização


