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APRESENTAÇÃO

Este módulo apresenta dados epidemiológicos sobre o consumo de drogas no Brasil, o modo como eles foram desenvolvidos ao longo do

tempo e os principais e atuais resultados acerca desses dados. A partir dessas informações, você poderá perceber a diferença entre

levantamentos e indicadores epidemiológicos, compreender como se dá a distribuição do uso de drogas no Brasil e de que maneira as

informações epidemiológicas podem ser utilizadas para gerar políticas públicas.

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a Licença Creative Commons - Atribuição-NãoComercial-

CompartilhaIgual 4.0 Internacional. Podem estar disponíveis autorizações adicionais às concedidas no âmbito desta licença em

http://aberta.senad.gov.br/.
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SITUAÇÃO PROBLEMATIZADORA

Figura 1: História em quadrinhos que ilustra um debate sobre a importância de dados e pesquisas sobre o uso de drogas. Fonte: NUTE-UFSC (2016). 

E você, em sua vivência, já teve acesso a dados sobre o uso de drogas baseados em pesquisas científicas e estatísticas? Procure refletir

sobre a importância dessas informações para compreendermos os problemas consequentes ao uso de drogas.

Na sequência, você encontrará informações sobre alguns conceitos que subsidiarão suas reflexões sobre o tema.
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LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO

Você sabe o que é epidemiologia? Para estudarmos a epidemiologia do uso de drogas no Brasil, precisamos primeiramente entender o que

é epidemiologia. Diferentemente da sua formulação original, histórica, a epidemiologia não estuda apenas as grandes epidemias .



 

 

 

Glossário

Tecnicamente, epidemia é definida como um aumento do número de casos (ou ocorrências) de uma doença ou fenômeno fora do

comum, que ocorre num curto período de tempo, em uma determinada unidade geográfica e varia de um local a outro. Esse

aumento deve sempre ser analisado em comparação aos registros ao longo de um determinado período de tempo (o que é

denominado série histórica).

 

Epidemiologia, em seu sentido amplo, é a ciência que estuda a frequência e os fatores relacionados à ocorrência de agravos,

doenças e/ou comportamentos relacionados à saúde da população.

Assim, falar em epidemiologia do uso de drogas não significa, necessariamente, que exista uma epidemia de consumo no Brasil; significa

que estamos interessados em entender como esse fenômeno acontece, qual é a distribuição dele no espaço e como as suas possíveis

alterações ocorrem ao longo do tempo. Em se tratando de um mercado ilícito (não regulamentado), é bastante provável que esses

fenômenos sejam instáveis no tempo e/ou no espaço. Desse modo, o monitoramento de tendências é, nesse campo de estudo, uma tarefa

permanente. 

Sendo assim, a realização de pesquisas com as populações-alvo do consumo de drogas é constante. Esses estudos, denominados

levantamentos epidemiológicos, são feitos com o propósito de saber qual é a frequência de uso e quais são as características das variáveis

de interesse nesse grupo; por exemplo, buscar saber se, na última década, determinada substância foi mais frequentemente consumida

por homens ou mulheres, adolescentes, adultos ou idosos. Essas informações coletadas são denominadas dados epidemiológicos. 

A realização de levantamentos epidemiológicos é capaz de subsidiar a elaboração de indicadores epidemiológicos, os quais se mostram

essenciais na formulação e na avaliação de políticas públicas consistentes, afinadas com os problemas mais relevantes, apontados pelos

dados empíricos . 

Glossário

Dados empíricos são informações relevantes levantadas a partir de experiências concretas e da vivência dos sujeitos.

Levantamentos epidemiológicos: fornecem dados diretos sobre a magnitude ou transcendência (isto é, o tamanho e a gravidade) do

consumo de drogas de uma determinada população ou meio ambiente num período determinado. Esse tipo de levantamento que retrata a

natureza do consumo de drogas no país deve ser realizado com uma amostra da população-alvo. Geralmente é realizado em domicílios,

escolas e universidades, e com a população em situação de rua. Há, ainda, estudos com populações específicas como profissionais do sexo,

policiais, entre outros. 

Indicadores epidemiológicos:  fornecem dados diretos sobre o consumo de drogas. Essa é uma abordagem complementar quando se

deseja estudar o consumo de drogas de determinada população. Nesse tipo de estudo, as pessoas não são entrevistadas diretamente. Os

dados são coletados a partir de estatísticas referentes a: (a) internações hospitalares por dependência de drogas; (b) atendimentos de

emergência por overdose, em serviços de saúde; (c) apreensões de drogas realizadas pela Polícia Federal; (d) prisões por tráfico etc.



 

 

 

 

 

Ambas as abordagens são válidas e complementares. A decisão por utilizar uma delas ou as duas vai depender não só da pergunta

a ser respondida, mas também dos aspectos logísticos e operacionais, tais como o tempo e o orçamento disponíveis para a coleta e

levantamento das informações.

Os levantamentos e indicadores epidemiológicos são importantes, pois traçam um diagnóstico da situação do consumo de drogas no país

e permitem que as políticas públicas sejam desenvolvidas e/ou reformuladas baseadas em evidências científicas atualizadas. Assim, faz-se

necessário o monitoramento dessas informações, visto que essa é uma questão dinâmica; ou seja, além de novas drogas surgirem com o

passar do tempo, o consumo de drogas também é modulado por questões socioculturais, pelas políticas referentes a seu controle e pela

atuação dos órgãos de segurança pública.

Ainda que de forma mais simples, a fim de buscar conhecer o contexto do uso de drogas e pensar em ações e estratégias para

trabalhar essa temática com as pessoas que fazem parte de determinada comunidade, você pode realizar uma pesquisa em

seu bairro ou cidade e observar as pessoas que estão à sua volta, fazer-lhes perguntas, compreender o modo como vivem,

verificando suas características, necessidades e comportamentos. Não se trata, no entanto, de uma pesquisa epidemiológica,

pois não representa toda uma população, mas serve como uma base de dados para as ações específicas que você pode

realizar. Ao produzir um estudo dessa natureza, é importante verificar se os dados epidemiológicos da região onde você

mora/trabalha estão disponíveis na prefeitura ou nos bancos de dados nacionais. O acesso a esses dados é fundamental para

conhecer melhor o local onde você vive.

Na sequência, veremos os levantamentos epidemiológicos no Brasil, buscando mostrar de que modo e onde eles foram realizados e os

principais resultados desses estudos. Esse histórico poderá nos ajudar a compreender a situação do uso de drogas no país.
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HISTÓRICO DOS LEVANTAMENTOS EPIDEMIOLÓGICOS NO PAÍS

Os dados epidemiológicos disponíveis no Brasil ainda são escassos e insuficientes para responder, de forma satisfatória, a grande parte das

perguntas relativas a um tema complexo e polêmico como o consumo de drogas; todavia, novos estudos têm sido desenvolvidos à medida

que os governantes e os formuladores de políticas públicas passam a entender a importância de se ter em mãos tais informações.

O primeiro levantamento epidemiológico sobre o consumo de drogas realizado no Brasil ocorreu no final da década de 1980. Nesse

período, emergiu a política norte-americana de guerra às drogas. Tal política resultou em um sentimento de pânico também no Brasil, pois

as mídias nacionais disseminaram notícias alarmistas sobre o tráfico e o consumo de drogas, principalmente entre estudantes. Essas

informações, porém, eram basicamente fruto de suposições, uma vez que, na época, não existiam dados estatísticos sobre essas questões.



Saiba Mais

Veja mais informações sobre esse tema no módulo A história e os contextos socioculturais do uso de drogas

(http://www.aberta.senad.gov.br/modulos/capa/a-historia-e-os-contextos-socioculturais).

O primeiro levantamento sobre o uso de drogas entre estudantes foi realizado pelo  Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas

Psicotrópicas (CEBRID) (http://www.cebrid.epm.br/index.php). Esse levantamento abrangeu dez capitais brasileiras e foi repetido em

anos posteriores, sendo possível, assim, estabelecer comparações, ao longo do tempo, de padrões de consumo de drogas dos jovens

brasileiros. Cabe observar que os resultados obtidos nos primeiros levantamentos epidemiológicos sobre drogas no Brasil contemplavam

apenas estudantes do Ensino Fundamental e Médio, portanto, jovens pertencentes a uma determinada faixa etária e que frequentavam

regularmente a escola.

Assim, houve a necessidade de estudar o que acontecia com outros grupos populacionais, como crianças e adolescentes que não

frequentavam as escolas. Desse modo, surgiram os primeiros estudos com jovens em situação de rua. No entanto, foram realizados, nas

suas quatro primeiras edições, em apenas seis capitais brasileiras. Somente em 2001, foi realizado o primeiro levantamento epidemiológico

de base domiciliar, com abrangência nacional, envolvendo a população geral brasileira.

Figura 2: Representação do trabalho de um pesquisador na área de epidemiologia. Fonte: NUTE-UFSC (2016). 

A seguir, veremos como cada um desses levantamentos foi feito, o que eles informam e o que podemos inferir a partir deles.

http://www.aberta.senad.gov.br/modulos/capa/a-historia-e-os-contextos-socioculturais
http://www.cebrid.epm.br/index.php


 

 

Figura 3: Ilustração das diversas pesquisas epidemiológicas que já foram realizadas no Brasil ao longo dos anos. Fonte: NUTE-UFSC (2016). 
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USO DE DROGAS ENTRE ESCOLARES BRASILEIROS

Os levantamentos epidemiológicos sobre o consumo de drogas entre estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio constituem o painel de

dados mais amplo e sistemático sobre o tema de que dispomos no Brasil, com estudos realizados em 1987, 1989, 1993, 1997, 2004 e 2010.

Veja algumas informações sobre o levantamento realizado em 2010, no infográfico a seguir.



Figura 4: Infográfico que apresenta dados sobre o uso de drogas entre escolares brasileiros. Fonte: SENAD e CEBRID (2003 e 2010) adaptado por NUTE-UFSC (2016).

USO DE DROGAS ENTRE UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS

O primeiro (e único, até o momento) levantamento nacional sobre drogas referente a universitários brasileiros de instituições públicas e

privadas foi realizado no ano de 2009, em todas as 27 capitais do país. Veja, na figura 5 a seguir, alguns dados levantados nessa pesquisa.



Figura 5: Infográfico que apresenta dados acerca do consumo de substâncias entre universitários brasileiros. Fonte: SENAD (2010) adaptado por NUTE-UFSC (2016).

USO DE DROGAS ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA

A pesquisa sobre o consumo de drogas entre a população jovem em situação de rua ganhou dimensão nacional na sua edição de 2003,

abrangendo as 27 capitais brasileiras. Vale ressaltar que, apesar da importância do estudo, a amostra não foi representativa de todas as

crianças e adolescentes em situação de rua no Brasil. Confira alguns dados no infográfico a seguir.

Salvar



 

Figura 6: Infográfico que apresenta dados sobre o uso de drogas entre crianças e adolescentes em situação de rua. Fonte: CEBRID (2003) adaptado por NUTE-UFSC (2015). 

Aproximadamente 40% das crianças e adolescentes entrevistados não frequentavam a escola. O trabalho de prevenção realizado

exclusivamente nas escolas não alcança, portanto, tais sujeitos, o que requer atenção a duas questões complementares:

a) a implementação de políticas de inclusão de todas as crianças e adolescentes na escola;

b) a formulação e a implementação de políticas de prevenção não só na instituição escolar mas também em outros contextos, como nas

comunidades, em associações recreativas e esportivas etc.
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USO DE DROGAS NA POPULAÇÃO GERAL BRASILEIRA (INQUÉRITOS DOMICILIARES)

Contamos, até o presente momento, com duas edições do levantamento domiciliar sobre drogas (2001 e 2005), as quais objetivaram

estimar o consumo de drogas pela população geral brasileira. Veja, a seguir, alguns dos dados do levantamento realizado em 2005.



 

Figura 7: Infográfico que apresenta dados referentes ao uso de drogas na população geral brasileira. Fonte: Carlini et al. (2007) adaptado por NUTE-UFSC (2015).

Esses levantamentos relativos à população geral se mostram distintos daqueles referentes aos escolares, o que induz que os dados

provenientes de diferentes populações sejam sempre analisados e que essas análises sejam realizadas de forma integrada. Embora as

tendências referentes aos padrões de consumo sejam específicas a cada segmento da população, elas não devem ser generalizadas, de

forma simplista, como característica intrínseca de um determinado segmento, como: idade, classe social, gênero, profissão etc. Um



 

 

exemplo de generalizações que ocorrem nesse âmbito é a inadequação das políticas destinadas às necessidades e aos padrões de uso de

drogas exclusivamente por adolescentes, adultos e população idosa. Esses diferentes segmentos, a depender da localidade em que vivem,

do gênero e/ou da classe social, têm características, hábitos e necessidades específicas, os quais devem ser levados em conta em qualquer

política pública. 

O aumento do número de sujeitos que consumiram essas drogas pode ser consequência de uma maior disseminação dessas substâncias

na sociedade ou em determinada localidade. Devemos destacar, todavia, que, em relação ao levantamento de dados, podem ocorrer

alguns problemas metodológicos, frequentes em pesquisas domiciliares. Em estudos dessa natureza, alguns sujeitos participantes de

pesquisa tendem, muitas vezes, a omitir o consumo de drogas ou referir apenas parcialmente seu efetivo consumo por medo de

discriminação ou estigmatização. Essa omissão de consumo ou de uso de determinadas substâncias pode se alternar com o passar do

tempo – pode haver uma maior “tolerância” da sociedade em relação ao consumo de algumas substâncias ou a “demonização” de outras

(como o crack, em anos recentes). Em todo o mundo, como foi verificado em recentes pesquisas de opinião norte-americanas e europeias,

está em curso uma mudança profunda em relação a como a população geral avalia o consumo de maconha, por exemplo.

 

Por conta disso, a metodologia utilizada em estudos sobre drogas influencia diretamente os resultados obtidos, podendo tanto

subestimar (avaliar para menos) como superestimar (avaliar para mais) os padrões de consumo.

USO DE CRACK NAS CAPITAIS DO BRASIL

Em anos recentes, a mídia vem divulgando informações a respeito da disseminação do crack em nossa sociedade, o que se traduz, para

muitos, na ideia de que é a droga mais consumida no Brasil. Fato esse não confirmado por uma pesquisa realizada em 2012 pela Fundação

Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), em parceria com a SENAD, que buscou investigar a prevalência do consumo de crack e/ou similares nas capitais

do país.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o critério para identificar consumidores de drogas de alto risco (CODAR) é definido pelo

uso regular da substância durante, pelo menos, 25 dias, no decorrer de seis meses. A pesquisa da Fiocruz revelou que 0,8% da população

dos municípios pesquisados consumiu essas drogas de forma regular durante seis meses e que o número de usuários regulares de drogas

ilícitas (com exceção da maconha) correspondia a 2,3% da população das capitais brasileiras, o que classificaria esse percentual de 0,8% na

categoria do CODAR.

Saiba Mais

Acesse as informações principais da pesquisa no livreto disponível no site da Fundação Oswaldo Cruz

(http://portal.fiocruz.br/pt-br/content/fiocruz-lanca-livro-digital-da-pesquisa-nacional-sobre-o-uso-de-crack).

 

A pesquisa indica, portanto, que o crack e/ou similares foram consumidos por um terço dos usuários de drogas ilícitas (com

exceção da maconha), diferentemente das formulações que circulam pelos meios de comunicação.

http://portal.fiocruz.br/pt-br/content/fiocruz-lanca-livro-digital-da-pesquisa-nacional-sobre-o-uso-de-crack


 

 

Por utilizar uma metodologia diferente das demais para estimar o número de pessoas que consomem crack e/ou similares, esse estudo

trouxe um ganho importante para a pesquisa sobre drogas no país. Com a metodologia de estimação indireta Network Scale-up, foi

possível estimar 370 mil usuários regulares de crack e/ou similares nas capitais brasileiras. Caso fosse utilizada a metodologia tradicional

direta, essa estimativa seria de 48 mil usuários.

Por fim, tendo em vista essas considerações, é importante ressaltar que a obtenção de dados sobre o consumo de drogas no Brasil continua

a ser um desafio. Além disso, as formas de coleta e análise de tais dados são cruciais quando pretendemos utilizar as informações obtidas

para subsidiar políticas públicas relacionadas ao assunto em questão.

Saiba Mais

Network Scale-up (http://nersp.osg.ufl.edu/~ufruss/scale-up.htm) trata-se de uma pesquisa domiciliar que estima, de modo

mais preciso, populações consideradas de difícil acesso. Essa metodologia é diferenciada, pois a pesquisa é realizada de modo

indireto; assim, não são feitos questionamentos referentes ao consumo de drogas dos participantes, mas sobre o comportamento

de outros sujeitos, pertencentes à sua rede de contatos. Clique aqui

(http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2010/docs_pdf/eixo_2/abep2010_2525.pdf) para mais informações.
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INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS

O Relatório Brasileiro sobre Drogas, publicado em 2009, traz diversos indicadores epidemiológicos que podem servir para dimensionar o

cenário nacional sobre o consumo de drogas. Nele, podemos encontrar análises das internações decorrentes do uso de drogas no SUS,

mortalidade e afastamentos ou aposentadorias decorrentes do consumo de drogas, crimes por posse e tráfico de drogas e apreensões de

drogas pela Polícia Federal, entre outras informações.

A maioria dessas informações pode ser obtida, também, em âmbito municipal, o que pode ajudar o gestor local na tomada de

decisões para o desenvolvimento de políticas públicas.

Segundo o relatório, observa-se uma tendência de aumento na apreensão de cocaína no Brasil, no período de 2001 a 2007. O ano de 2007

também foi aquele em que foram registradas mais apreensões de drogas, como o crack, a pasta-base , a maconha, o haxixe e o ecstasy.

Esse aumento, no entanto, não pode ser interpretado exclusivamente como um reflexo do maior consumo e circulação de drogas no país,

mas também como decorrente de um incremento na quantidade e na eficácia das operações policiais de apreensão de drogas.

Veja, a seguir, uma breve compilação de alguns dados levantados nesse relatório. Outras informações sobre os indicadores você pode obter

no Relatório Brasileiro sobre Drogas (http://www.escs.edu.br/arquivos/DrogasResumoExecutivo.pdf).

http://nersp.osg.ufl.edu/~ufruss/scale-up.htm
http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2010/docs_pdf/eixo_2/abep2010_2525.pdf
http://www.escs.edu.br/arquivos/DrogasResumoExecutivo.pdf


 

Glossário

A pasta-base é um dos produtos obtidos durante o processo químico de produção da cocaína.

Figura 8: Infográfico que apresenta dados acerca do último relatório brasileiro sobre drogas. Fonte: SENAD (2009) adaptado por NUTE-UFSC (2016). 



Lembre-se de que, para analisar todo esse contexto apresentado nas pesquisas, devem ser levadas em conta as particularidades de cada

situação, como a individualidade e a vivência de cada sujeito. Essas particularidades, aliadas aos dados epidemiológicos, nos levam a

compreender a situação do uso de drogas no Brasil.

A fim de uma maior compreensão sobre o assunto, sugerimos que você assista ao vídeo a seguir. Trata-se de uma Roda de Conversa,

produzida para a 7ª Edição do Curso Prevenção dos Problemas Relacionados ao Uso de Drogas: Capacitação para Conselheiros e Lideranças

Comunitárias - 2015, na qual os profissionais Daniela Ribeiro Schneider, Ileno Izídio da Costa e Neilane Bertoni debatem sobre o uso de

drogas no Brasil, a partir de dados coletados na pesquisa (https://www.google.com.br/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilzvfQm8bMAhWKI5AKHemPClkQFggdMAA&url=http%3

A%2F%2Finfograficos.estadao.com.br%2Fespeciais%2Fcrack%2Fperfilusuarios.pdf&usg=AFQjCNEgdsDpgQn1ESmUkqKWUr1Oqpw

hsQ&sig2=Htet2nR5ZPBOVxJs2wHHug) feita pela Fundação Oswaldo Cruz.

 https://www.youtube.com/watch?v=m21pfN7xrJY

 

Para Pensar...

Você já parou para pensar por que a maioria das ações de prevenção e tratamento do uso de drogas, muitas vezes sem

qualquer evidência científica, continua a se pautar em uma via repressora, condenando e/ou culpabilizando os usuários?

Por que essas ações não se voltam para a questão das determinantes sociais, as quais produzem vulnerabilidades

psicossociais que estão na base do uso problemático relacionado às drogas? Procure refletir sobre isso!
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Síntese Reflexiva

Neste módulo, apresentamos diversos conceitos e ideias, como as noções de epidemiologia e de dados, levantamentos e

indicadores epidemiológicos, além do histórico de pesquisas relacionadas ao consumo de drogas em nosso país. Você pôde

conferir, também, uma série de estudos estatísticos, os quais apresentam importantes informações sobre o assunto em

questão. Essas informações, quando socializadas, podem auxiliar a sociedade a compreender esses tipos de dados de maneira

mais contextualizada e mais coerente, potencializando, assim, intervenções adequadas às situações e aos grupos envolvidos.

Ressaltamos a importância da coerência na interpretação dos dados, pois ainda é possível verificar, em diversos contextos, seu

uso inadequado e interpretações inconsistentes. Essas inadequações provêm, principalmente, de espaços de influência – como

a grande mídia, os órgãos oficiais do governo, entre outros. A partir do conhecimento construído ao longo do módulo, procure

refletir sobre a maneira como essas pesquisas podem ser aproveitadas para a elaboração de políticas públicas e estratégias de

intervenção em seu território.
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