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Introdução
Impactos na saúde
Tenta&vas de suicídio, sexo desprotegido,
gravidez indesejada, infarto agudo do
miocárdio, overdose alcoólica, quedas,
gastrite e pancrea&te.

Impactos sociais
Episódios de agressão ?sica, violência
sexual, acidentes de trânsito e atos
violentos nas ruas



Estudos internacionais já apontaram associação
entre:

- Vitimização por bullying e uso de drogas.
- Uso de drogas e perpetração de violência. 

2004 – CEBRID apresentava tendência ao aumento do consumo dos inalantes, da maconha,
da cocaína, de crack e álcool entre adolescentes da cidade de São Paulo.

2010 – CEBRID apresenta novas prevalências de consumo e um cenário comparativo do
consumo de drogas psicotrópicas entre adolescentes de diferentes países:

Introdução









Capítulo 12 - Drogas, violência e bullying. 

Obje%vo do capítulo:

- Resultados sobre a frequência do consumo de drogas pelos
adolescentes.

- Avaliar se existe associação entre o consumo, bullying e violência.



Coleta das variáveis

Período considerado: último ano, exceto para o consumo de álcool estilo Binge
Drinking e compulsivo cujo período considerado foi o último mês.



Resultados - frequência do consumo de drogas 
depressoras do SNC

✓ 59% reportaram consumo de pelo menos uma droga
depressora no úl4mo ano

✓ A frequência foi maior entre as meninas, comparadas com 
os meninos (54% vs 65% meninas)

Binge drinking (mais de cinco doses em uma única ocasião) -
no mês anterior à pesquisa: 28,3% (24,6% vs 32,4% 
meninas). 

Consumo abusivo (ao ponto de não lembrar de nada) - no 
mês anterior à pesquisa: 12,1% (8,8% vs 15,7% meninas). 



Vi#mização por bullying e violência x álcool

Adolescentes ví,mas de bullying também apresentaram
maior:

✓ Consumo compulsivo de álcool (35% vs 25%)
✓ Consumo ao ponto de perder a consciência (15% vs

11%).
✓ Uso de outras drogas depressoras (14,4% vs 6%)

* O mesmo padrão foi encontrado para a violência

Adolescentes que sofrem bullying ou violência apresentam frequência de consumo de
álcool e outras drogas depressoras (inalantes, ansiolí#cos) mais alta quando comparados
àqueles adolescentes não ví,mas, independentemente do es,lo de consumo.



Álcool x perpetração de bullying e violência

A perpetração de bullying é maior entre adolescentes
que referiram :

✓ Consumo compulsivo de álcool (22,7% vs 12,5%)
✓ Beber até perda de consciência (21,6% vs 13,8%)
✓ Uso de outras drogas depressoras (26,5% vs 14,3%)

* O mesmo padrão foi encontrado para a violência

Adolescentes que perpetram bullying ou violência apresentam frequência de consumo
de álcool e outras drogas depressoras (inalantes, ansiolí:cos) mais alta quando
comparados àqueles adolescentes não víPmas, independentemente do esPlo de
consumo.



17,9% usaram tabaco no úl3mo ano: Meninas 20,3% vs 15,7% meninos

Vi#mização por bullying e violência x tabaco

Adolescentes ví3mas de bullying apresentaram maior:

✓ Uso de cigarro (24,2% vs 15,4%)

✓ Uso de outras drogas es3mulantes (2,5% vs 0,8%)

* O mesmo padrão foi encontrado para a violência

Adolescentes que sofrem bullying ou violência apresentam frequência de uso de tabaco

e outras drogas es3mulante (crack, cocaína e anfetaminas) mais alta quando

comparados àqueles adolescentes não ví3mas.



Outras drogas es,mulantes x perpetração de 
bullying e violência

A perpetração de bullying é maior entre 
adolescentes que referiram o uso de drogas 
es9mulantes como crack, cocaína e 
anfetaminas

* O mesmo padrão foi encontrado para a 
violência



13% usaram drogas perturbadoras no último ano: Meninas 13,8% vs 12% meninos 
(Maconha: 11,3%)

Vi#mização por bullying e violência x maconha

Adolescentes víAmas de bullying apresentaram maior:

✓ Consumo de maconha (15,7%% vs 9,6%)
✓ Uso de outras drogas perturbadoras (8,2% vs 3,8%)

* O mesmo padrão foi encontrado para a violência

Adolescentes que sofrem bullying ou violência apresentam frequência de uso de maconha e
outras drogas perturbadoras (LSD, ácido, cogumelos alucinógenos ou ecstasy) mais alta
quando comparados àqueles adolescentes não víAmas.



Maconha x perpetração de bullying e 
violência

Adolescentes que perpetram bullying ou violência apresentam frequência de uso de maconha
e outras drogas perturbadoras (LSD, ácido, cogumelos alucinógenos ou ecstasy) mais alta
quando comparados àqueles adolescentes não ví;mas.

A perpetração de bullying é maior entre adolescentes
que referiram :

✓ Consumo de maconha (26,9% vs 13,8%)
✓ Uso de outras drogas perturbadoras (32,5% vs 14,4%)

* O mesmo padrão foi encontrado para a violência



Conclusões
É alto o consumo de drogas entre os adolescentes estudados. Chama
atenção a alta prevalência de consumo de álcool, tabaco e maconha e
também, o consumo entre as meninas maior para quase todos os =pos
de drogas inves=gadas.

O consumo de todas as drogas inves=gadas é maior entre os
adolescentes que sofreram violência ou bullying no ano anterior.

A perpetração de violência e bullying também é maior entre
adolescentes que reportaram o uso de drogas no ano anterior.



Considerações
- A prevenção à violência e ao bullying
nos contextos social/familiar e escolar
podem contribuir com a diminuição
do consumo de drogas;

- Ações direcionadas à prevenção do
uso de drogas também podem
minimizar a perpetração de atos de
violência e bullying;

- A Redução da oferta e o acesso a
drogas podem ser medidas
regulatórias mais claras e eficazes.

- Estratégias para redução de danos e
de acolhimento ao usuário de drogas
em serviços de saúde acolhedores
também são recomendadas como
estratégia de prevenção.



Muito obrigada!
Thank you!

Ana Paula Loch
anapaulaloch@usp.br


