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O uso de substâncias ilícitas 
nos adolescentes Portugueses: 
Modelo compreensivo
Margarida Gaspar de Matos

Resumo: Neste trabalho estuda-se o modo como dados demográficos, carac-
terísticas pessoais, relações com os pais e com o envolvimento escolar podem
predizer o uso de substâncias ilícitas nos adolescentes. Foram usados dados
da amostra Portuguesa do "Health Behaviour in School-Aged Children: a WHO
Cross Cultural Study (HBSC)” (Currie, Hurrelmann, Settertobulte, Smith & Todd,
2000; Matos, Simões, Carvalhosa, Reis & Canha, 2000). O estudo baseia-se
num questionário, preenchido pelos alunos nas escolas. O HBSC inclui uma
amostra aleatória representativa de alunos do sexto, oitavo e décimo ano do
ensino regular, com média de idade 14.1 anos (DP = 1.7). Os nossos resultados
confirmam que as raparigas consomem menos; que o consumo de drogas
também parece estar ligado com a falta de oportunidades. Algumas
características pessoais aparecem associados ao uso de substâncias ilícitas e
que o interesse e realização escolar têm um efeito protector no uso de
substâncias ilícitas, bem como o envolvimento ou encorajamento dos pais
(Kumpfer & Turner, 1991; Roche, 1999).
Palavras-Chave: Adolescentes; Uso substâncias ilícitas; Escola; Família; Pares.

Resumé: Cet article analyse le façon dont les données démographiques, traits
personnels et relations avec les parents et le milieu scolaire peuvent prédire
l'usage de substances illicites parmi les adolescents. On a fait l'utilisation des
données de l'échantillon portugais de "Health Behaviour in School-Aged Chil-
dren: a WHO Cross Cultural Study (HBSC)" (Currie, Hurrelmann, Settertobulte,
Smith e Todd, 2000; Matos, Simões, Carvalhosa, Reis & Canha, 2000). L'étude
a comme points d'appui un questionnaire, répondu par des élèves d'écoles
d'enseignements. Le HBSC comprend un échantillon aléatoire représentatif des
élèves de sixième, huitième et dixième années d'enseignement régulier, ayant
comme âge moyen (14.1 ans) (DP=1.7). Nos résultats confirment que les filles
consomment moins; que la consommation de drogues semble aussi avoir un
lieu avec la manque d'opportunités. Un certain nombre de traites personnels se
trouvent associés à l'usage de substances illicites et que l'engagement et la
réussite scolaire jouent un rôle protecteur en ce qui concerne l'usage de
substances illicites, aussi bien l'engagement et l'appui des parents (Kumpfer &
Turner, 1991; Roche, 1999).
Mots-Clé: Adolescents; Usage de substances illicites; École; Famille; Paires.

Abstract: This paper examines the way in which variables related to
demographic factors, personal characteristics, peer relationships, parent relation-
ships, and school involvement can predict  the use of drugs in adolescents. The
study used data from the Portuguese sample of the “Health Behaviour in
School-Aged Children: a WHO Cross Cultural Study (HBSC)  (Currie, Hurrel-
mann, Settertobulte, Smith & Todd, 2000; Matos, Simões, Carvalhosa, Reis &
Canha, 2000). This survey is based on a self- completed questionnaire that is
administered in schools. The HBSC survey includes a ramdom national repre-
sentative sample of pupils in the 6 th, 8 th and 10 th years of high school (age
X = 14.1 years old, SD = 1.7). Our results confirm the fact that girls do not use
illegal substance as often as boys. Drug use seems also related to lack of
opportunites and perspectives in students' lives. Our results suggest that if
students have a future expectancy like going to University, they are less likely to
use drugs. Some personal characteristics  were related to drug use in the last
month.  It is also clear from our results that school interest and school
achievment have a protective effect on illicit drug use. The fact that parents
involvement or at least parental occasional encouragement is relevant was also
clear from our study, as expected (Kumpfer & Turner, 1991; Roche, 1999).
Key Words: Adolescents; Illicit drug use; School; Family; Peers.

Introdução

Nas últimas décadas, muitos estudos foram publicados

relativamente aos determinantes do uso de substâncias
ilícitas nos adolescentes. Alguns trabalhos iniciais sublinha-
vam a importância dos pares, da cultura dos pares, do
uso de substâncias por parte dos pares e da pressão dos
pares e outras influências sociais no uso de drogas (Ban-
dura, 1977; Roche, 1999).

Posteriormente, o papel de outros factores sociais mais
latos foi identificado: ambiente familiar, ambiente escolar
e características da comunidade, que podiam actuar como
factores ligados à protecção ou ao risco, nomeadamente
pelo modo como podiam fornecer apoio social, normas
sociais e aprendizagem social. Todos estes factores apare-

ceram como relevantes na explicação dos consumos,
mas falharam quando tentavam explicar porque é que
diferentes jovens com o mesmo "background” social tinham
diferentes percursos no que diz respeito aos consumos.
Mais recentemente, alguns estudos nesta área e noutras
relacionadas com os comportamento de risco para a

saúde, sublinham a importância de factores pessoais como
a resiliência, a competência social e a afiliação, como
mediadores entre os cenários sociais, a influência social 
e as escolhas individuais, no que diz respeito a um 
estilo de vida com ou sem drogas.
Estudos recentes sublinham os efeitos cumulativos e inter-

activos de factores pessoais e sociais relacionados com 
o risco e com a protecção ao nível do consumo de subs-
tâncias. Estes factores ligados à protecção e ao risco 
podem ser agrupados em vários cenários: a pessoa, a
família, a escola, a vizinhança e os pares (Kumpfer &
Turner, 1991; Matos et al., no prelo). Estes autores defen-

dem que factores pessoais, familiares, escolares e relações
de vizinhança podem mediatizar as influências dos pares
e o uso de substâncias em si.
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no uso de substâncias, a falta de reconhecimento dos peri-

gos e a falta de medo das consequências do uso de subs-
tâncias ilícitas, os problemas pessoais e a falta de compe-
tências pessoais e sociais. Esta autora refere-se ainda ao
desinteresse dos jovens consumidores pela escola, o seu
afastamento da família e a sua preferência pelos pares, 
algum envolvimento em actividades delinquentes, mais fre-

quentes sintomas de mal estar físico e psicológico, com
depressão frequente e ainda o facto de habitarem em 
zonas onde o consumo é frequente, nomeadamente com
os seus pais. Outros factores apontados incluem ainda 
a influência mediática, veinculando um estar na “moda”
ligado ao uso de substâncias ilícitas (Brook, Whiteman &

Gordon,1983).
O afastamento dos jovens consumidores face à escola 
e à família tem sido abundantemente referido [Kendel 
& Davies, 1996 (citado por Roche, 1999); Matos & Carva-
lhosa, 2001a)]. Kendel e Davies, referem que o desinteresse
pela escola é mais acentuado no início do consumo, en-

quanto que o afastamento dos pais aparece como um in-
dicador mais acentuado em fases posteriores do con-
sumo, bem como a tolerância e uso de substâncias por
parte do grupo de pares com quem o jovem se envolve fo-
ra do contexto escolar (Resnick et al., 1997; Jenkins &
Zunguze,1998; Matos & Carvalhosa, 2001a).

O envolvimento em actividades escolares e extra-curricu-
lares é defendido como um meio de prevenir o consumo
de substâncias ilícitas nos adolescentes, desde que, defen-
de Jenkins (1996), estas actividades não constituam um
cenário preferencial de consumo, uma vez que a maior
parte dos jovens consome.

Em 1997, Matos concebeu, implementou e avaliou um pro-
grama de promoção de competências pessoais e sociais
com crianças de 8 anos e adolescentes de 14 anos, em
meio escolar extra-curricular. O objectivo deste estudo era
promover as competências de relacionamento interpes-
soal, a identificação e solução de problemas e gestão 

de conflitos e a competência social, num programa cujo
especial enfoque foi prevenir o desajustamento pessoal 
e social nomeadamente a delinquência e o consumo de
substâncias ilícitas. Outros estudos, com diferentes popu-
lações, avaliando a mesma metodologia foram já publicados
(Matos, 1997b; Matos & Simões, 1999; Matos, Simões 

& Carvalhosa, 2000), apresentando ganhos a nível da 

Bahr, Marcos e Maughan (1995) referem, na sua revisão,

que a influência do grupo de pares é o melhor preditor 
do uso de substâncias, sugerindo que o convívio com 
um grupo de utilizadores precede o uso pelo adolescente. 
A relação entre os laços familiares e o uso de substâncias
ilícitas é complexa e paradoxal, sugerindo que quer ado-
lescentes com fortes laços, quer adolescentes com laços

fracos com a família estão mais expostos ao risco do uso
de substâncias ilícitas; o fraco investimento na escola 
está relacionado com os consumo de álcool e drogas 
e ambos estes consumos tendem a aumentar com a
idade.
Contudo, alguns autores (Sarvela & McClendon, 1988)

referem que a relação da idade com o uso de substâncias
ilícitas é mais do tipo curvilíneo, com um pico por volta
dos 18-24 anos. Considerando que esta pesquisa é 
de 1988, parece plausível pensar que este pico nos dias
que correm seja num escalão etário mais novo. Estes 
autores referem, ainda, uma diferença entre sexos que se

vai diluindo, embora em 1988 os rapazes ainda fossem
maiores consumidores. Apesar desta diluição de diferen-
ças nos comportamento de consumos entre os géneros,
estudos mais actuais ainda assinalam um maior consumo
de álcool, tabaco e drogas entre os rapazes (Currie et al.,
2000; Matos, Simões, Carvalhosa, Reis & Canha, 2000;

Matos & Carvalhosa, 2001a; Matos, Carvalhosa, Reis 
& Dias, 2001; Matos, Carvalhosa, Vitória & Clemente,
2001). Também Finke e Bowman (1997) referem esta dife-
rença, pelo menos para o consumo de álcool e drogas.
No estudo de Sarvela e McClendon (1988), a pressão dos
pares foi o melhor preditor do uso de drogas. No entanto,

Roche (1999) referindo-se sobretudo a um estudo de Marsh
(1996), identificou um largo espectro de antecedentes do
uso de substâncias nos adolescentes, tais como o uso
funcional (curiosidade, lutar contra o aborrecimento, fazer
sentir bem), a pressão /norma no grupo de pares, laços
familiares mais fracos, o uso por parte dos pais ou a ati-

tude dos pais face ao consumo e alguns traços de perso-
nalidade (rebeldia, extroversão, independência, não-con-
vencionalidade). Jessor, em 1991, sublinha que a maior
parte dos comportamentos de risco para a saúde re-
flectem situações ligadas à exclusão social (pobreza,
marginalidade étnica ou racial) e falta de oportunidades.

Em 1999, A. Roche aponta ainda como causas comuns
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(idade, género, estatuto sócioeconómico), ambiente na
escola, consumo de tabaco e álcool, lazer e actividade
física, saúde psicossocial, sintomas físicos e psicológicos,
relações sociais e familiares e apoio social e familiar. As
perguntas do questionário nacional incluíram ainda, numa
segunda parte, questões relacionadas com o consumo de

drogas e atitudes e conhecimentos face ao VIH/SIDA.
O questionário passado pelos professores, num tempo
lectivo, demorou cerca de 55 minutos a completar. 

Amostragem

A turma foi utilizada como unidade de análise. Cento 
e noventa e uma escolas, de ensino regular, foram aleato-
riamente seleccionadas de uma lista nacional, estratifica-
da por região (cinco Regiões Escolares). Em cada escola
as classes foram seleccionadas também aleatoriamente
de modo a atingir o número de alunos para cada um dos

três graus de ensino incluídos (sexto, oitavo e décimo ano
de escolaridade).
A amostra nacional consistiu em 6903 alunos, de 191 
escolas portuguesas, cobrindo todo o Portugal continen-
tal. Os alunos ficaram distribuídos pelas áreas educativas,
da seguinte forma: 39.7% Norte, 24.7% Centro, 25%

Lisboa, 6.2% Alentejo e 4.4% Algarve. Da totalidade da
amostra, 53% eram raparigas e 47% rapazes; 34.9% do 6º
ano, 37.5% do 8º ano e 27.6% do 10º ano.
O objectivo deste estudo foi avaliar as potenciais asso-
ciações entre o uso de substâncias (uso de substâncias
ilícitas no último mês) e variáveis demográficas, pessoais,

familiares e relacionadas com a escola e com o grupo de
pares. A hipótese é que estes factores têm um efeito co-
mulativo e interactivo e estão associados com o uso de
substâncias ilícitas na adolescência.

Método Estatístico

Variáveis estudadas
A principal variável dependente, Uso de Drogas, foi definida
como “referência ao consumo de substâncias ilícitas no
último mês”. Em análise preliminar, a um nível bivariado,
consideraram-se as associações simples entre o uso de

substâncias ilícitas e cada uma das outras variáveis expli-
cativas. Estas variáveis explicativas incluíram questões do

promoção de competências pessoais e sociais. Não está

todavia estabelecido o resultado destas intervenções a lon-
go prazo, nomeadamente a nível da escolha ou construção
de estilos de vida alternativos sem consumos.
Embora factores de ordem demográfica, comportamental
e individual tenham sido associados ao risco de consumos,
outros autores como Beman (1995), já referiam a neces-

sidade de pesquisas adicionais para se perceber como
estes factores interagem.
Neste trabalho estuda-se o modo como dados demográ-
ficos, características pessoais, relações com os pais e com
o envolvimento escolar podem predizer o uso de subs-
tâncias ilícitas nos adolescentes. Este estudo usou dados

da amostra Portuguesa do “Health Behaviour in School-
Aged Children: a WHO Cross Cultural Study (HBSC)”
/Comportamentos de Saúde em Jovens em Idade Escolar
(King, Wold, Tudor & Harel, 1996; Currie et al., 2000; Matos,
Simões, Carvalhosa, Reis & Canha, 2000).

Método

O estudo português referido neste trabalho é parte inte-
grante do estudo Europeu HBSC (King et al., 1996; Currie
et al., 2000; Matos, Simões, Carvalhosa, Reis & Canha,
2000). Portugal foi incluído como parceiro neste estudo 

pela primeira vez em 1996. O instrumento no qual se baseia
o estudo é um Questionário de auto-administração, anónimo
e respondido numa base de voluntariado, por jovens in-
cluídos em turmas sorteadas a partir de uma lista nacio-
nal, respeitando a proporcionalidade da população esco-
lar das idades consideradas em cinco áreas educativas

do território nacional. Os questionários foram administrados
em Março de 1998, pelos professores, na sala de aula. 
O processo de distribuição e recolha dos questionários foi
coordenado a nível nacional, por médicos coordenadores
regionais do Programa Nacional de Educação para Todos
(PEPT-Saúde). Incluiram-se jovens que frequentassem os

sexto, oitavo e décimo anos de escolaridade, com uma 
média de idade de 14.1 anos, desvio padrão de 1.7 anos.

Instrumento

O questionário era composto por duas partes. Uma pri-

meira parte genérica que incluiu questões demográficas



Resultados
Foram devolvidos 6903 questionários, dos quais 95% dos
adolescentes (6539) responderam pelo menos parcialmente
às questões sobre o uso de substâncias ilícitas.
Destes, 339 (4.9%) já tinham usado substâncias ilícitas 
alguma vez, durante a sua vida (haxixe, estimulantes,

heroína, cocaína, etc.). A idade média em que consumi-
ram, pela primeira vez, foi 13.9 anos (com um dp = 1.6,
baseado em 305 adolescentes).
Dos 6539 adolescentes que responderam às questões
sobre uso de substâncias ilícitas, 6311 completaram a
secção do questionário onde se inquiria sobre o uso no

último mês (97%). O uso de substâncias ilícitas foi referido
por 156 adolescentes (2.5%), com aproximadamente me-
tade (90) a afirmar ter consumido mais do que uma vez no
último mês.
A idade média dos que usaram substâncias ilícitas, no últi-
mo mês, foi significativamente mais alta (15.5 anos, dp = 1.4

anos) do que os que não consumiram (14.1 anos, dp = 1.7
anos, p<0.001).
Esta associação, positiva e significativa, do aumento da pre-
valência com o aumento de idade, manteve-se depois de
se ajustar para o efeito das outras variáveis explicativas 
listadas na Tabela I (p<0.003).

questionário HBSC de 1998 (Currie et al., 2000; Matos et

al., 2000) tais como: variáveis relativas ao jovem (sema-
nada, sentir-se só, percepção da qualidade de vida, pla-
nos para o futuro) e variáveis relativas à escola (gostar da
escola, resultados escolares, ajuda dos pais nas matérias
escolares, encorajamento dos pais nas matérias esco-
lares). Foi ainda considerado o conhecimento sobre os

modo de transmissão do VIH/SIDA, e as razões aponta-
das para se usar ou não drogas. É feita uma descrição
mais detalhada destas variáveis nas Tabelas I e II.
A nível bivariado, quando as variávies explicativas eram
contínuas estas comparações usaram modelos de variância,
quando estas variáveis eram nominais foi utilizado o teste

do Qui-quadrado. Na presente análise, foi usado um mode-
lo de regressão logística que considera a contribuição inde-
pendente de cada uma das variáveis explicativas na varia-
ção do uso de substâncias ilícitas, ajustando para todas as
outras variáveis explicativas. Os resultados são expressos
em “odd ratios” com um intervalo de confiança de 95%.

Embora “odd ratios” de 1.5 ou superiores (ou “odd ratios”
de 0.7 ou inferiores) possam ser referidos, independente-
mente da sua significância estatística, sempre que aqui é
referida uma diferença significativa, é baseado no con-
vencional bicaudal p>0.05.
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Tabela I - Associação entre diversos factores explicativos e uso de substâncias ilícitas, no último mês. Odds ratios estão ajustados para
todas as estruturas variáveis do modelo. Também ajustados para a idade dos alunos.
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ridade frequentado como variável separada, uma vez que a
idade de cada adolescente varia  dentro de cada ano. No en-
tanto, após o ajustamento para a idade, a associação entre
o uso de substâncias ilícitas no último mês e o ano de esco-
laridade, não é linear: os alunos do sexto ano e os alunos do
décimo ano, mais frequentemente usaram substâncias ilícitas

no último mês, comparados com os alunos do oitavo ano.
Os rapazes usaram mais frequentemente do que as ra-
parigas substâncias ilícitas no último mês (p = 0.022). O
uso de substâncias ilícitas no último mês, foi maior nos
alunos do Alentejo e Algarve do que nas outras regiões.

Variáveis Pessoais
No que diz respeito a factores individuais, registámos um
aumento significativo do uso de drogas no último mês, com
um aumento da semanada (p<0.001). Os adolescentes
com mais de 2000 escudos (10 Euros), por semana, apa-
reciam quase quatro vezes mais, entre os que usaram 

substâncias ilícitas no último mês, do que os adolescen-
tes com 500 escudos (2.5 Euros) ou menos por semana
(odd ratio 3.56, 95% IC 1.85-6.86).
Houve também uma forte associação entre o aumento de
uso de substâncias ilícitas no último mês e o aumento de
sentimentos de solidão (p = 0.015) e a diminuição da per-

A um nível mais elementar de análise, considerando a
prevalência do uso de substâncias ilícitas no último mês,
não ajustada para a influência simultânea das outras
variáveis, os resultados sugerem que o uso de substân-
cias ilícitas no último mês, foi significativamente associado
a quase todas as variáveis em análise, com utilização do

teste do qui-quadrado (Matos & Carvalhosa, 2001a).
A única excepção foi o estatuto sócioeconómico do pai 
e da mãe, em relação aos quais não houve associação
significativa (p = 0.77 e p = 0.99, respectivamente).
Sendo provável que estas associações sejam influenciadas
pela idade do adolescente e pela rede complexa de inter-

acções entre variáveis demográficas, pessoais e familiares,
baseámos num modelo de regressão logística multivaria-
da, a determinação final das variáveis que efectivamente 
influenciaram o uso de substâncias ilícitas no último mês.
Esta análise identificou várias variáveis  associadas ao uso
de substâncias ilícitas no último mês, incorporando variá-

veis em cada um dos subgrupos: demográficas, pessoais,
familiares e escolares. 

Variáveis Demográficas
Apesar do ajustamento para a idade ter sido incluído no 
modelo, foi considerado apropriado incluir o ano de escola-
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que acham que os professores os acham abaixo da mé-
dia, apresentam cerca de metade do uso de substâncias
ilícitas no último mês, do que os alunos que consideram
que os professores os acham muito acima da média (odd
ratio 0.52, 95% CI 0.19-1.44, p = 0.097).
Os pais ajudarem os filhos com os trabalhos de casa não

apareceu associado ao uso de substâncias ilícitas
(p=0.989). No entanto, os adolescentes cujos pais rara-
mente ou nunca os encorajam a fazer bem as coisas,
parece terem usado substâncias ilícitas no último mês,
mais do dobro do que os adolescentes com pais que os
encorajam (odd ratio 2.15, 95% CI 1.01-4.58, p=0.048),

análise juntando as modalidades raramente e nunca e
comparando com sempre /muitas vezes /às vezes).

Razões apresentadas para consumir
Todos os adolescentes, independentemente de terem usado
substâncias ilícitas no último mês ou mesmo terem expe-

rimentado, foram questionados sobre as razões que le vam
os jovens a consumir. As respostas foram divididas por
género e escalão etário e apresentados na Tabela II.

cepção da qualidade de vida (p = 0.009). Os alunos com

planos para frequentar a Universidade, menos frequente-
mente referiram ter usado substâncias ilícitas no último
mês (p = 0.008).

Conhecimento sobre a forma de transmissão do VIH
Os alunos que acertaram em todas as questões de um

pequeno “teste” sobre as formas de transmissão do VIH,
referiram mais frequentemente ter usado substâncias ilíci-
tas no último mês (p = 0.02).

Variáveis relacionadas com a escola
O gosto pela escola, foi associado a menor uso de subs-

tâncias ilícitas, no último mês.
Comparados com alunos que referiram gostar muito da
escola, os alunos que referiram não gostar mesmo nada
da escola, usaram substâncias ilícitas, no último mês, mais
2.71 vezes (95% IC 1.27-5.77). Pelo contrário, a percep-
ção de que os professores os acham bons alunos está

associada a uma relativamente maior prevalência de uso
de substâncias ilícitas no último mês. Os adolescentes

Tabela II - Razões a favor e contra o uso de substâncias ilícitas (%) referidas por 6311 estudantes

* Existem 90 alunos cuja idade está em falta.



Algumas características pessoais relacionadas com uma

reduzida percepção de bem-estar (Matos & Carvalhosa,
2001b), tais como sentir-se só e infeliz, foram associadas
com o uso de substâncias ilícitas no último mês.
Este resultado faz lembrar trabalhos iniciais na área do
consumo, em que se pensava que o uso de substâncias
ilícitas aparecia como uma válvula de escape à carência

de bem-estar. No entanto, estudos mais recentes subli-
nham a interacção de factores pessoais e sociais e suge-
rem que a falta de competências pessoais e sociais, falta
de competências de comunicação interpessoal, de identi-
ficação de problemas e resolução de conflitos, podem es-
treitar o leque de comportamentos interpessoais do jovem

adolescente e com este de relações interpessoais positi-
vas e gratificantes.
Deste modo, tanto o sentimento de solidão e infelicidade
pessoal como o uso de substâncias ilícitas estariam as-
sociados a esta carência no repertório do adolescente
(Matos, 1997a; Roche, 1999; Matos et al., no prelo).

Algo surpreendente, numa primeira análise é que os ado-
lescentes que têm mais conhecimentos sobre o modo de
transmissão do VIH/SIDA são preferencialmente os que
usaram substâncias ilícitas no último mês. Contudo, tam-
bém sabemos que os adolescentes do 10º ano, são maio-
res utilizadores de substâncias ilícitas que os do sexto

ano e que presumivelmente sabem mais sobre transmis-
são do VIH/ SIDA e sobre outros assuntos de saúde do
que os do sexto. É também plausível que se considerem
um grupo de risco e tenham por isso uma maior preocu-
pação com o assunto.
É também curioso que as duas regiões portuguesas onde

a prevalência do uso de substâncias ilícitas no último mês
foi maior, são socialmente e economicamente diferencia-
das. O Algarve é a parte mais a sul de Portugal, onde o
turismo estrangeiro é maior, os adolescentes têm acesso
a culturas diferentes, dinheiro de bolso, de empregos oca-
sionais e a escola parece não ser tão importante, com a

possibilidade de empregos sazonais ligados ao turismo. 
O Alentejo limítrofe a norte do Algarve, é uma região grande
e seca, com baixa densidade populacional, onde os jovens
frequentemente expressam os seus sentimentos de falta
de oportunidades, solidão e falta de expectativas. Noutro
estudo sobre estes adolescentes (Matos, Simões, Carvalho-

sa, Reis & Canha, 2000), utilizando uma análise bivariada,

Apesar das diferenças na distribuição das respostas por

idade, há alguma semelhança nas razões para consumir
ou não consumir. As razões mais comuns apontadas para
usar substâncias ilícitas foi “experimentar”, “os amigos
também consumirem”, “porque se sentem sós”, “porque
não podem passar sem drogas”. As razões mais comuns
apontadas para não consumir foi “não querer”, “ter medo

de apanhar doenças” e “nunca ter pensado nisso”.

Discussão

Estes resultados, sugerindo que o uso de substâncias ilíci-
tas tem de ser visto no âmbito de um modelo ecológico,
onde factores demográficos, pessoais, familiares e esco-

lares são relevantes e possivelmente interactivos, não são
inesperados, confirmando a literatura recente nesta  área
(Kumpfer & Turner, 1991).
O presente estudo confirma que as raparigas não usam
tanto substâncias ilícitas (Finke & Bowman, 1997), do mes-
mo modo como parece não consumirem com tanta fre-

quência tabaco (Matos, Carvalhosa, Vitória & Clemente,
2001) e álcool (Matos, Carvalhosa, Reis & Dias, 2001).
A evolução com a idade, não é linear e levanta a hipótese
de uma baixa do uso no oitavo ano, numa fase de transição
entre o uso /experiência no sexto ano, e o uso no décimo
ano, já provavelmente não experimental.

Se relacionarmos este facto com as razões mais frequen-
tes apontadas para o consumo (“para experimentar” e “os
amigos também consomem”), podemos afirmar, tal como
Bahr, Marcos e Maughan (1995), que a escola, sendo um
cenário muito especial na vida dos adolescentes, é um
cenário de eleição para intervenções na área da promo-

ção da saúde, ajudando estes jovens a escolher estilos de
vida alternativos ao consumo, e percepcionados como, no
mínimo, igualmente gratificantes (Matos, 1997a; Matos &
Carvalhosa, 2001c).
O uso de substâncias ilícitas parece, com efeito, rela-
cionado com falta de oportunidades e perspectivas na vi-

da dos adolescentes. Estes resultados sugerem que os
jovens que esperam ir para a Universidade, estão entre os
que menos consumiram no último mês. Claro que também
é plausível que seja este o grupo de jovens mais atento a
questões de desejabilidade social (ir para a universidade
/não consumir drogas).
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portuguesas é uma realidade desde há umas décadas,
mas não tem dado uma resposta suficiente ao nível de
ajudar os jovens a fazer opções de vida saudável, poten-
ciando a sua percepção de pertença a grupos e contex-
tos, valor pessoal, auto-eficácia, desafio pessoal, sem 
recurso ao uso de substâncias ilícitas.
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os jovens Algarvios e Alentejanos distinguiam-se das 

outras três regiões consideradas (Norte, Centro e Lisboa
e Vale do Tejo) por serem os mais afastados da escola e
os maiores consumidores (tabaco, álcool e substâncias
ilícitas). Dada a fraca densidade populacional deste esca-
lão etário nestas zonas, e dado o facto desta amostra na-
cional ser estratificada por região, o número reduzido de

jovens em cada uma destas zonas aconselha alguma
prudência na análise destes resultados.
Estas diferenças sublinham a importância de intervenções
pensadas globalmente, mas ajustadas regionalmente,
para que estas características regionais sejam levadas
em consideração.

Fica também claro, deste estudo, que o interesse e o 
investimento na escola têm um efeito protector no uso de
substâncias ilícitas, tal como vem sendo extensivamente
referido na literatura (Roche, 1999). Como esperado, o en-
volvimento dos pais, ou pelo menos o encorajamento
ocasional destes, aparece também com um efeito protec-

tor (Kumpfer & Turner, 1991; Roche, 1999).
Este estudo tem algumas limitações, a primeira das quais
é usar dados de um Questionário que não foi orientado à
partida para responder apenas a estas questões, a segun-
da é o facto de se ter usado um Questionário de resposta
individual, passado em meio escolar, no contexto da sala

de aula. Tratando-se de questões sobre um comportamento
ilegal, é possível que as respostas dos jovens subavaliem
a experimentação e consumo de substâncias ilícitas. 
No entanto, estes resultados confirmam o papel complexo
e integrado de factores demográficos, pessoais e contex-
tuais (família e escola), nas escolhas dos adolescentes

relacionadas com o uso de substâncias ilícitas, a nível na-
cional. Algumas das razões apontadas por estes adoles-
centes para o uso de substâncias ilícitas referem-se à falta
de competências pessoais para lidar com a pressão dos
pares, ou com a falta de possibilidades ou de competên-
cias em construir alternativas e desafios gratificantes no

âmbito das suas vidas.
O papel da escola, no bem-estar social e pessoal dos
jovens, tem sido abundantemente referido, tendo até sido
confirmada a hipótese da percepção de um bom ambiente
na escola, poder actuar como um diluidor dos efeitos nega-
tivos de um estatuto sócioeconómico frágil (Matos & Carva-

lhosa, 2001c). A educação para a saúde nas escolas 
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