
Fatores familiares e pessoais
associados ao uso de drogas

Brasil e regiões

Parte I
Uso pesado* de drogas – exceto tabaco e álcool

Parte II
Uso pesado* de álcool

* Uso pesado é definido como uso de drogas em 20 vezes ou mais no mês
que antecedeu à pesquisa
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Brasil

I – A Tabela 1 mostra as comparações de características familiares que podem estar associadas
ao uso pesado de drogas psicotrópicas, analisadas pelo conjunto das 27 capitais brasilei-
ras. Pode-se observar que o bom relacionamento com os pais e entre eles mesmos parece
ser fator protetor ao não uso pesado de drogas, excetuando-se da análise o álcool e o
tabaco (Teste do χ2, p < 0,05). Outro aspecto importante é a moderação dos pais no trato
dos filhos, que aparecem com as maiores porcentagens do total de 48.155 estudantes
entrevistados.

II – Na Tabela 2 pode-se notar que os estudantes que seguem alguma religião tiveram menos
uso pesado de alguma droga, exceto tabaco e álcool. A prática do esporte não influenciou
no uso, porém aqueles estudantes que trabalham tiveram mais uso pesado que os não-
usuários (Teste do χ2, p < 0,01).

Parte I

Uso pesado de drogas – exceto tabaco e álcool
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Tabela 1: Comparação em porcentagem de características familiares entre não-usuários e os que fizeram
uso pesado de drogas, exceto tabaco e álcool, dos 48.155 estudantes do ensino fundamental e médio das 27
capitais brasileiras.

Características Não-usuário (%) Uso pesado• (%)

Não tenho PAI 10,6 12,7
Bom 66,8 48,5*
Regular 10,4 17,4*

Como é o seu relacionamento com seu PAI? Ruim 2,2 7,3*
Não tenho contato 7,2 9,3
Não informado 2,8 4,9

Total 100,0 100,0

Não tenho MÃE 3,9 5,0
Bom 86,2 72,8*
Regular 5,6 14,3*

Como é o seu relacionamento com sua MÃE? Ruim 0,9 2,5*
Não tenho contato 1,3 2,3*
Não informado 2,2 3,1

Total 100,0 100,0

Bom 62,4 46,6*
Regular 10,9 15,7*

Como é o relacionamento entre seus pais? Ruim 2,3 5,3*
Não tenho contato 20,7 25,8*
Não informado 3,8 6,6

Total 100,0 100,0

Autoritário (mandão) 27,4 28,8
Moderado 44,5 34,2*

Como você acha que seu pai é? Liberal (boa praça) 21,0 26,5
Não informado 7,2 10,4

Total 100,0 100,0

Autoritária (mandona) 22,4 24,0
Moderada 49,5 40,4*

Como você acha que sua mãe é? Liberal (boa praça) 23,8 28,6*
Não informado 4,3 7,0

Total 100,0 100,0

• Para definição de uso pesado, vide Metodologia.
* Diferença estatisticamente significante entre estudantes não-usuários e estudantes que fizeram uso pesado de drogas (Teste

do χ², p < 0,01).

Tabela 2: Comparação em porcentagem entre não-usuários e os que fizeram uso pesado de drogas de
acordo com religião, esporte e trabalho dos 48.155 estudantes do ensino fundamental e médio das 27
capitais brasileiras.

Características Não-usuário (%) Uso pesado• (%)

Não 30,1 39,9*

Você segue alguma religião? Sim 67,1 55,9*
Não informado 2,8 4,3

Total 100,0 100,0

Não 34,4 28,3*

Você pratica esporte? Sim 63,5 68,2
Não informado 2,2 3,5

Total 100,0 100,0

Não 81,5 64,6*
Sim, com carteira assinada 4,3 9,8

Você trabalha? Sim, sem carteira assinada 12,0 22,1*
Não informado 2,2 3,5

Total 100,0 100,0

• Para definição de uso pesado, vide Metodologia.
* Diferença estatisticamente significante entre estudantes não-usuários e estudantes que fizeram uso pesado de drogas (Teste

do χ², p < 0,01).
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Região Norte

I – A Tabela 1 mostra as comparações de características familiares que podem estar associadas
ao uso pesado de drogas, exceto tabaco e álcool, analisadas pelo conjunto das sete capitais
da região Norte do país. Pode-se observar que o bom relacionamento com os pais e entre
eles mesmos parece ser fator protetor ao não uso pesado de drogas (Teste do χ2, p < 0,05).
A liberalidade dos pais não apresentou diferenças estatisticamente significativas para o
total de 10.030 estudantes entrevistados.

II – Na Tabela 2 pode-se notar que os estudantes da região Norte que seguem alguma religião
tiveram menos uso pesado de alguma droga, exceto tabaco e álcool. A prática do esporte
influenciou no uso pesado, curiosamente no sentido de que os estudantes que fizeram uso
pesado de drogas praticavam mais esportes que os não-usuários. Por outro lado, aqueles
estudantes que trabalhavam tiveram mais uso pesado que os não-usuários (Teste do χ2,
p < 0,01).
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Tabela 1: Comparação em porcentagem de características familiares entre não-usuários e os que fizeram
uso pesado de drogas, exceto tabaco e álcool, dos 10.030 estudantes do ensino fundamental e médio da
região Norte do Brasil.

Características Não-usuário (%) Uso pesado• (%)

Não tenho PAI 11,2 15,6
Bom 66,8 50,0*
Regular 9,4 12,3

Como é o seu relacionamento com seu PAI? Ruim 2,1 5,8*
Não tenho contato 7,6 11,7*
Não informado 2,9 4,5

Total 100,0 100,0

Não tenho MÃE 4,4 6,5
Bom 85,4 68,8*
Regular 5,3 13,6*

Como é o seu relacionamento com sua MÃE? Ruim 0,9 3,2*
Não tenho contato 1,8 3,9*
Não informado 2,2 3,9

Total 100,0 100,0

Bom 64,0 44,2*
Regular 10,0 11,7

Como é o relacionamento entre seus pais? Ruim 2,3 4,5*
Não tenho contato 20,1 31,8*
Não informado 3,7 7,8

Total 100,0 100,0

Autoritário (mandão) 27,7 26,6
Moderado 42,7 38,3*

Como você acha que seu pai é? Liberal (boa praça) 23,0 23,4
Não informado 6,7 11,7

Total 100,0 100,0

Autoritária (mandona) 23,2 22,7
Moderada 47,3 40,9*

Como você acha que sua mãe é? Liberal (boa praça) 25,2 29,9
Não informado 4,2 6,5

Total 100,0 100,0

• Para definição de uso pesado, vide Metodologia.
* Diferença estatisticamente significante entre estudantes não-usuários e estudantes que fizeram uso pesado de drogas (Teste

do χ², p < 0,01).

Tabela 2: Comparação em porcentagem entre não-usuários e os que fizeram uso pesado de drogas de
acordo com religião, esporte e trabalho dos 10.030 estudantes do ensino fundamental e médio da região
Norte do Brasil.

Características Não-usuário (%) Uso pesado• (%)

Não 30,0 33,8

Você segue alguma religião? Sim 67,5 63,0*
Não informado 2,6 3,2

Total 100,0 100,0

Não 33,5 23,4*

Você pratica esporte? Sim 64,7 74,0*
Não informado 1,9 2,6

Total 100,0 100,0

Não 81,1 56,5*
Sim, com carteira assinada 4,1 11,0*

Você trabalha? Sim, sem carteira assinada 12,7 30,5*
Não informado 2,1 1,9

Total 100,0 100,0

• Para definição de uso pesado, vide Metodologia.
* Diferença estatisticamente significante entre estudantes não-usuários e estudantes que fizeram uso pesado de drogas (Teste

do χ², p < 0,01).



332 Parte I – Uso pesado de drogas – exceto tabaco e álcool

Região Nordeste

I – A Tabela 1 mostra as comparações de características familiares que podem estar associadas
ao uso pesado de drogas, exceto tabaco e álcool, analisadas pelo conjunto das nove capi-
tais da região Nordeste do país. Pode-se observar que o bom relacionamento com os pais
e entre eles mesmos parece ser fator protetor ao não uso pesado de drogas (Teste do χ2,
p < 0,05).  Não ter pai ou mãe não foi significativo para não fazer uso na vida de drogas.
Na categoria de liberalidade do pai apresentaram-se mais estudantes com uso pesado de
drogas quando comparados aos não-usuários dessa mesma características para  o total de
10.030 estudantes entrevistados.

II – Na Tabela 2 pode-se notar que os estudantes que seguem alguma religião tiveram menos
uso pesado de alguma droga, exceto tabaco e álcool. A prática do esporte, curiosamente,
foi maior entre os usuários, e aqueles estudantes que trabalham tiveram mais uso pesado
que os não-usuários (Teste do χ2, p < 0,01).
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Tabela 1: Comparação em porcentagem de características familiares entre não-usuários e os que fizeram
uso pesado de drogas, exceto tabaco e álcool, dos 15.474 estudantes do ensino fundamental e médio da
região Nordeste do Brasil.

Características Não-usuário (%) Uso pesado• (%)

Não tenho PAI 10,9 14,7
Bom 64,6 43,7*
Regular 11,6 18,7

Como é o seu relacionamento com seu PAI? Ruim 2,3 6,3*
Não tenho contato 7,3 10,7
Não informado 3,2 6,0

Total 100,0 100,0

Não tenho MÃE 4,3 6,0
Bom 85,0 70,3*
Regular 5,9 15,7*

Como é o seu relacionamento com sua MÃE? Ruim 0,8 1,3*
Não tenho contato 1,3 2,0
Não informado 2,6 4,7

Total 100,0 100,0

Bom 61,0 45,7*
Regular 11,5 15,7

Como é o relacionamento entre seus pais? Ruim 2,3 5,0*
Não tenho contato 21,0 26,0
Não informado 4,2 7,7

Total 100,0 100,0

Autoritário (mandão) 30,0 33,7
Moderado 42,4 26,0*

Como você acha que seu pai é? Liberal (boa praça) 20,1 28,7*
Não informado 7,5 11,7

Total 100,0 100,0

Autoritária (mandona) 23,2 28,3*
Moderada 48,4 37,0*

Como você acha que sua mãe é? Liberal (boa praça) 23,7 26,7
Não informado 4,7 8,0

Total 100,0 100,0

• Para definição de uso pesado, vide Metodologia.
* Diferença estatisticamente significante entre estudantes não-usuários e estudantes que fizeram uso pesado de drogas (Teste

do χ², p < 0,01).

Tabela 2: Comparação em porcentagem entre não-usuários e os que fizeram uso pesado de drogas de
acordo com religião, esporte e trabalho dos 15.474 estudantes do ensino fundamental e médio da região
Nordeste do Brasil.

Características Não-usuário (%) Uso pesado• (%)

Não 33,5 40,0*

Você segue alguma religião? Sim 63,3 53,7*
Não informado 3,1 6,3

Total 100,0 100,0

Não 44,0 30,7*

Você pratica esporte? Sim 53,6 65,0*
Não informado 2,5 4,3

Total 100,0 100,0

Não 80,9 64,0*
Sim, com carteira assinada 4,5 7,0

Você trabalha? Sim, sem carteira assinada 12,1 23,0*
Não informado 2,5 6,0

Total 100,0 100,0

• Para definição de uso pesado, vide Metodologia.
* Diferença estatisticamente significante entre estudantes não-usuários e estudantes que fizeram uso pesado de drogas (Teste

do χ², p < 0,01).
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Região Centro-Oeste

I – A Tabela 1 mostra as comparações de características familiares que podem estar associadas
ao uso pesado de drogas, exceto tabaco e álcool, analisadas pelo conjunto das quatro
capitais da região Centro-Oeste do país. Pode-se observar que o bom relacionamento com
os pais e entre eles mesmos parece ser fator protetor ao não uso pesado de drogas (Teste do
χ2, p < 0,05). A liberalidade dos pais não apresentou diferenças estatisticamente significa-
tiva para o total de 7.829 estudantes entrevistados.

II – Na Tabela 2 pode-se notar que os estudantes que seguem alguma religião tiveram menos
uso pesado de alguma droga, exceto tabaco e álcool. A prática do esporte não influenciou
no uso, porém aqueles estudantes que trabalham tiveram mais uso pesado que os não-
usuários (Teste do χ2, p < 0,01).
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Tabela 1: Comparação em porcentagem de características familiares entre não-usuários e os que fizeram
uso pesado de drogas, exceto tabaco e álcool, dos 7.829 estudantes do ensino fundamental e médio da
região Centro-Oeste do Brasil.

Características Não-usuário (%) Uso pesado• (%)

Não tenho PAI 9,0 12,2
Bom 70,3 49,7*
Regular 9,2 20,1*

Como é o seu relacionamento com seu PAI? Ruim 1,6 6,3*
Não tenho contato 7,4 6,3
Não informado 2,4 5,3

Total 100,0 100,0

Não tenho MÃE 2,6 4,2
Bom 88,6 74,1*
Regular 4,8 14,3*

Como é o seu relacionamento com sua MÃE? Ruim 1,0 3,2*
Não tenho contato 1,1 1,6
Não informado 1,8 2,6

Total 100,0 100,0

Bom 64,0 44,4*
Regular 9,9 18,0*

Como é o relacionamento entre seus pais? Ruim 2,1 6,3*
Não tenho contato 20,7 24,3
Não informado 3,3 6,9

Total 100,0 100,0

Autoritário (mandão) 26,5 25,9
Moderado 46,1 39,2*

Como você acha que seu pai é? Liberal (boa praça) 21,0 27,5
Não informado 6,4 7,4

Total 100,0 100,0

Autoritária (mandona) 22,9 23,8
Moderada 49,7 45,5

Como você acha que sua mãe é? Liberal (boa praça) 23,5 26,5
Não informado 3,8 4,2

Total 100,0 100,0

• Para definição de uso pesado, vide Metodologia.
* Diferença estatisticamente significante entre estudantes não-usuários e estudantes que fizeram uso pesado de drogas (Teste

do χ², p < 0,01).

Tabela 2: Comparação em porcentagem entre não-usuários e os que fizeram uso pesado de drogas de
acordo com religião, esporte e trabalho dos 7.829 estudantes do ensino fundamental e médio da região
Centro-Oeste do Brasil.

Características Não-usuário (%) Uso pesado• (%)

Não 22,9 39,7*

Você segue alguma religião? Sim 74,4 57,1*
Não informado 2,7 3,2

Total 100,0 100,0

Não 27,1 26,5

Você pratica esporte? Sim 71,1 71,4
Não informado 1,9 2,1

Total 100,0 100,0

Não 82,8 71,4*
Sim, com carteira assinada 4,3 10,6*

Você trabalha? Sim, sem carteira assinada 10,9 16,4*
Não informado 1,9 1,6

Total 100,0 100,0

• Para definição de uso pesado, vide Metodologia.
* Diferença estatisticamente significante entre estudantes não-usuários e estudantes que fizeram uso pesado de drogas (Teste

do χ², p < 0,01).
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Região Sudeste

I – A Tabela 1 mostra as comparações de características familiares que podem estar associadas
ao uso pesado de drogas, exceto tabaco e álcool, analisadas pelo conjunto das quatro
capitais da região Sudeste do país. Pode-se observar que o bom relacionamento com os
pais e entre eles mesmos parece ser fator protetor ao não uso pesado de drogas (Teste do χ2,
p < 0,05). A liberalidade ou autoritariedade dos pais não apresentou diferenças estatisti-
camente significativas para o total de 9.631 estudantes entrevistados.

II – Na Tabela 2 pode-se notar que os estudantes que seguem alguma religião tiveram menos
uso pesado de alguma droga, exceto tabaco e álcool. A prática do esporte não influenciou
no uso, porém aqueles estudantes que trabalham tiveram mais uso na vida que os não-
usuários (Teste do χ2, p < 0,01).
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Tabela 1: Comparação em porcentagem de características familiares entre não-usuários e os que fizeram
uso pesado de drogas, exceto tabaco e álcool, dos 9.631 estudantes do ensino fundamental e médio da
região Sudeste do Brasil.

Características Não-usuário (%) Uso pesado• (%)

Não tenho PAI 11,5 8,6
Bom 65,4 53,3*
Regular 10,9 14,3

Como é o seu relacionamento com seu PAI? Ruim 2,6 11,0*
Não tenho contato 7,1 9,5
Não informado 2,5 3,3

Total 100,0 100,0

Não tenho MÃE 4,2 1,9
Bom 86,1 77,1*
Regular 6,2 14,3*

Como é o seu relacionamento com sua MÃE? Ruim 0,9 2,9*
Não tenho contato 0,9 2,4*
Não informado 1,8 1,4

Total 100,0 100,0

Bom 60,9 50,0*
Regular 11,4 15,7

Como é o relacionamento entre seus pais? Ruim 2,5 5,2*
Não tenho contato 22,0 25,7
Não informado 3,2 3,3

Total 100,0 100,0

Autoritário (mandão) 26,2 27,1
Moderado 45,7 36,2*

Como você acha que seu pai é? Liberal (boa praça) 20,8 28,6*
Não informado 7,2 8,1

Total 100,0 100,0

Autoritária (mandona) 20,9 19,5
Moderada 51,9 37,6*

Como você acha que sua mãe é? Liberal (boa praça) 23,3 36,7*
Não informado 4,0 6,2

Total 100,0 100,0

• Para definição de uso pesado, vide Metodologia.
* Diferença estatisticamente significante entre estudantes não-usuários e estudantes que fizeram uso pesado de drogas (Teste

do χ², p < 0,01).

Tabela 2: Comparação em porcentagem entre não-usuários e os que fizeram uso pesado de drogas de
acordo com religião, esporte e trabalho dos 9.631 estudantes do ensino fundamental e médio da região
Sudeste do Brasil.

Características Não-usuário (%) Uso pesado• (%)

Não 30,4 43,8*

Você segue alguma religião? Sim 67,3 52,9*
Não informado 2,3 3,3

Total 100,0 100,0

Não 32,9 29,5

Você pratica esporte? Sim 65,0 67,1
Não informado 2,1 3,3

Total 100,0 100,0

Não 81,5 66,7*
Sim, com carteira assinada 4,3 11,0*

Você trabalha? Sim, sem carteira assinada 12,2 19,5*
Não informado 2,0 2,9

Total 100,0 100,0

• Para definição de uso pesado, vide Metodologia.
* Diferença estatisticamente significante entre estudantes não-usuários e estudantes que fizeram uso pesado de drogas (Teste

do χ², p < 0,01).
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Região Sul

I – A Tabela 1 mostra as comparações de características familiares que podem estar associadas
ao uso pesado de drogas, exceto tabaco e álcool, analisadas pelo conjunto das três capitais
da região Sul do país. Pode-se observar que o bom relacionamento com os pais e entre eles
mesmos parece ser fator protetor ao não uso pesado de drogas (Teste do χ2, p < 0,05). Não
ter contato com os pais não influiu para o uso pesado de drogas. A liberalidade ou a
autoritariedade dos pais não apresentou diferenças estatisticamente significativas para o
total de 5.191 estudantes entrevistados.

II – Na Tabela 2 pode-se notar que na região Sul a prática de religião ou de esportes relacio-
nou-se a menos uso pesado de alguma droga, exceto tabaco e álcool. Por outro lado,
aqueles estudantes que trabalham tiveram mais uso na vida de alguma droga que os não-
usuários (Teste do χ2, p < 0,01).
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Tabela 1: Comparação em porcentagem de características familiares entre não-usuários e os que fizeram
uso pesado de drogas, exceto tabaco e álcool, dos 5.191 estudantes do ensino fundamental e médio da
região Sul do Brasil.

Características Não-usuário (%) Uso pesado• (%)

Não tenho PAI 8,7 12,0
Bom 70,4 48,1*
Regular 9,8 22,2*

Como é o seu relacionamento com seu PAI? Ruim 2,1 6,5*
Não tenho contato 6,1 6,5
Não informado 2,9 4,6

Total 100,0 100,0

Não tenho MÃE 2,9 7,4*
Bom 87,5 75,0*
Regular 5,6 11,1*

Como é o seu relacionamento com sua MÃE? Ruim 0,8 2,8*
Não tenho contato 1,2 1,9
Não informado 2,0 1,9

Total 100,0 100,0

Bom 63,7 50,0*
Regular 10,9 17,6*

Como é o relacionamento entre seus pais? Ruim 2,2 5,6*
Não tenho contato 18,6 19,4
Não informado 4,6 7,4

Total 100,0 100,0

Autoritário (mandão) 22,4 26,9
Moderado 49,4 38,9*

Como você acha que seu pai é? Liberal (boa praça) 20,1 19,4
Não informado 8,0 14,8

Total 100,0 100,0

Autoritária (mandona) 20,6 23,1
Moderada 51,7 45,4*

Como você acha que sua mãe é? Liberal (boa praça) 22,9 20,4
Não informado 4,9 11,1

Total 100,0 100,0

• Para definição de uso pesado, vide Metodologia.
* Diferença estatisticamente significante entre estudantes não-usuários e estudantes que fizeram uso pesado de drogas (Teste

do χ², p < 0,01).

Tabela 2: Comparação em porcentagem entre não-usuários e os que fizeram uso pesado de drogas de
acordo com religião, esporte e trabalho dos 5.191 estudantes do ensino fundamental e médio da região Sul
do Brasil.

Características Não-usuário (%) Uso pesado• (%)

Não 30,1 40,7*

Você segue alguma religião? Sim 66,7 55,6*
Não informado 3,2 3,7

Total 100,0 100,0

Não 21,2 29,6*

Você pratica esporte? Sim 76,4 64,8*
Não informado 2,4 5,6

Total 100,0 100,0

Não 82,1 62,0*
Sim, com carteira assinada 4,4 12,0*

Você trabalha? Sim, sem carteira assinada 11,1 22,2*
Não informado 2,5 3,7

Total 100,0 100,0

• Para definição de uso pesado, vide Metodologia.
* Diferença estatisticamente significante entre estudantes não-usuários e estudantes que fizeram uso pesado de drogas (Teste

do χ², p < 0,01).
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I – A Tabela 1 mostra as comparações de características familiares que podem estar associadas
ao uso pesado de álcool, analisadas pelo conjunto das 27 capitais brasileiras. Pode-se
observar que o bom relacionamento com os pais e entre eles mesmos parece ser fator
protetor ao não uso pesado de álcool (Teste do χ2, p < 0,05). Outro aspecto importante é
a moderação dos pais no trato dos filhos, que aparece com as maiores porcentagens do
total de 48.155 estudantes entrevistados.

II – Na Tabela 2 pode-se notar que os estudantes que seguem alguma religião tiveram menos
uso pesado de álcool. A prática do esporte não influenciou no uso, porém aqueles estu-
dantes que trabalham tiveram mais uso pesado de álcool que os não-usuários (Teste do χ2,
p < 0,01).

Brasil

Parte II

Uso pesado de álcool
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Tabela 1: Comparação em porcentagem de características familiares entre não-usuários e os que fizeram
uso pesado de álcool dos 48.155 estudantes do ensino fundamental e médio das 27 capitais brasileiras.

Características Não-usuário (%)
Uso pesado•
de álcool (%)

Não tenho PAI 10,6 10,3
Bom 66,8 57,1*
Regular 10,4 16,2*

Como é o seu relacionamento com seu PAI? Ruim 2,2 4,6*
Não tenho contato 7,2 9,2
Não informado 2,8 2,6

Total 100,0 100,0

Não tenho MÃE 3,9 3,5
Bom 86,2 80,6*
Regular 5,6 10,3*

Como é o seu relacionamento com sua MÃE? Ruim 0,9 2,1*
Não tenho contato 1,3 1,8*
Não informado 2,2 1,7

Total 100,0 100,0

Bom 62,4 52,8*
Regular 10,9 15,0*

Como é o relacionamento entre seus pais? Ruim 2,3 3,6*
Não tenho contato 20,7 24,5*
Não informado 3,8 4,2

Total 100,0 100,0

Autoritário (mandão) 27,4 27,7
Moderado 44,5 40,3*

Como você acha que seu pai é? Liberal (boa praça) 21,0 23,4
Não informado 7,2 8,5

Total 100,0 100,0

Autoritária (mandona) 22,4 23,0
Moderada 49,5 46,9*

Como você acha que sua mãe é? Liberal (boa praça) 23,8 25,4*
Não informado 4,3 4,7

Total 100,0 100,0

• Para definição de uso pesado, vide Metodologia.
* Diferença estatisticamente significante entre estudantes não-usuários e estudantes que fizeram uso pesado de álcool (Teste

do χ², p < 0,01).

Tabela 2: Comparação em porcentagem entre não-usuários e os que fizeram uso pesado de álcool de
acordo com religião, esporte e trabalho dos 48.155 estudantes do ensino fundamental e médio das 27
capitais brasileiras.

Características Não-usuário (%)
Uso pesado•
de álcool (%)

Não 30,1 35,9*

Você segue alguma religião? Sim 67,1 60,3*
Não informado 2,8 3,8

Total 100,0 100,0

Não 34,4 30,8*

Você pratica esporte? Sim 63,5 66,0
Não informado 2,2 3,3

Total 100,0 100,0

Não 81,5 75,4*
Sim, com carteira assinada 4,3 6,7

Você trabalha? Sim, sem carteira assinada 12,0 15,1*
Não informado 2,2 2,9

Total 100,0 100,0

• Para definição de uso pesado, vide Metodologia.
* Diferença estatisticamente significante entre estudantes não-usuários e estudantes que fizeram uso pesado de álcool (Teste

do χ², p < 0,01).
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Região Norte

I – A Tabela 1 mostra as comparações de características familiares que podem estar associadas
ao uso pesado de álcool, analisadas pelo conjunto das sete capitais da região Norte do
país. Pode-se observar que o bom relacionamento com os pais e entre eles mesmos parece
ser fator protetor ao não uso pesado de álcool (Teste do χ2, p < 0,05). As características
pessoais da mãe não apresentaram diferenças estatisticamente significativas para o total
de 10.030 estudantes entrevistados.

II – Na Tabela 2 pode-se notar que os estudantes da região Norte que seguem alguma religião
tiveram menos uso pesado álcool. A prática do esporte influenciou no uso pesado, curio-
samente no sentido de que os estudantes que fizeram uso pesado de álcool praticavam
mais esportes que os não-usuários. Por outro lado, aqueles estudantes que trabalhavam
tiveram mais uso pesado de álcool que os não-usuários (Teste do χ2, p < 0,01).
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Tabela 1: Comparação em porcentagem de características familiares entre não-usuários e os que fizeram
uso pesado de álcool dos 10.030 estudantes do ensino fundamental e médio da região Norte do Brasil.

Características Não-usuário (%)
Uso pesado•
de álcool (%)

Não tenho PAI 11,2 10,2
Bom 66,8 56,8*
Regular 9,4 16,8*

Como é o seu relacionamento com seu PAI? Ruim 2,1 4,1*
Não tenho contato 7,6 10,0*
Não informado 2,9 2,0

Total 100,0 100,0

Não tenho MÃE 4,4 4,7
Bom 85,4 78,9*
Regular 5,3 10,7*

Como é o seu relacionamento com sua MÃE? Ruim 0,9 2,7*
Não tenho contato 1,8 2,0
Não informado 2,2 1,0

Total 100,0 100,0

Bom 64,0 53,1*
Regular 10,0 16,0*

Como é o relacionamento entre seus pais? Ruim 2,3 2,0
Não tenho contato 20,1 25,8*
Não informado 3,7 3,1

Total 100,0 100,0

Autoritário (mandão) 27,7 29,1
Moderado 42,7 37,3*

Como você acha que seu pai é? Liberal (boa praça) 23,0 26,4*
Não informado 6,7 7,2

Total 100,0 100,0

Autoritária (mandona) 23,2 23,4
Moderada 47,3 46,3

Como você acha que sua mãe é? Liberal (boa praça) 25,2 26,2
Não informado 4,2 4,1

Total 100,0 100,0

• Para definição de uso pesado, vide Metodologia.
* Diferença estatisticamente significante entre estudantes não-usuários e estudantes que fizeram uso pesado de álcool (Teste

do χ², p < 0,01).

Tabela 2: Comparação em porcentagem entre não-usuários e os que fizeram uso pesado de álcool de
acordo com religião, esporte e trabalho dos 10.030 estudantes do ensino fundamental e médio da região
Norte do Brasil.

Características Não-usuário (%)
Uso pesado•
de álcool (%)

Não 30,0 37,9*

Você segue alguma religião? Sim 67,5 57,6*
Não informado 2,6 4,5

Total 100,0 100,0

Não 33,5 26,3*

Você pratica esporte? Sim 64,7 70,7*
Não informado 1,9 3,0

Total 100,0 100,0

Não 81,1 71,2*
Sim, com carteira assinada 4,1 7,6*

Você trabalha? Sim, sem carteira assinada 12,7 18,2*
Não informado 2,1 3,0

Total 100,0 100,0

• Para definição de uso pesado, vide Metodologia.
* Diferença estatisticamente significante entre estudantes não-usuários e estudantes que fizeram uso pesado de álcool (Teste

do χ², p < 0,01).
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Região Nordeste

I – A Tabela 1 mostra as comparações de características familiares que podem estar associadas
ao uso pesado de álcool, analisadas pelo conjunto das nove capitais da região Nordeste do
país. Pode-se observar que o bom relacionamento com os pais e entre eles mesmos parece
ser fator protetor ao não uso pesado de álcool (Teste do χ2, p < 0,05). Não ter pai não foi
significativo para não fazer uso pesado de álcool. As características pessoais dos pais não
apresentaram diferenças estatísticas quando se compara não-usuário e uso pesado de álcool
para o total de 10.030 estudantes entrevistados.

II – Na Tabela 2 pode-se notar que os estudantes que seguem alguma religião tiveram menos
uso pesado de álcool. A prática do esporte, curiosamente, foi maior entre os usuários, e
aqueles estudantes que trabalhavam com carteira assinada tiveram mais uso pesado de
álcool que os não-usuários (Teste do χ2, p < 0,01).
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Tabela 1: Comparação em porcentagem de características familiares entre não-usuários e os que fizeram
uso pesado de álcool dos 15.474 estudantes do ensino fundamental e médio da região Nordeste do Brasil.

Características Não-usuário (%)
Uso pesado•
de álcool (%)

Não tenho PAI 10,9 10,5
Bom 64,6 53,8*
Regular 11,6 17,4*

Como é o seu relacionamento com seu PAI? Ruim 2,3 4,0*
Não tenho contato 7,3 11,1*
Não informado 3,2 3,2

Total 100,0 100,0

Não tenho MÃE 4,3 3,7*
Bom 85,0 78,8*
Regular 5,9 11,7*

Como é o seu relacionamento com sua MÃE? Ruim 0,8 1,6*
Não tenho contato 1,3 2,0*
Não informado 2,6 2,2

Total 100,0 100,0

Bom 61,0 49,2*
Regular 11,5 15,0*

Como é o relacionamento entre seus pais? Ruim 2,3 3,7*
Não tenho contato 21,0 27,0*
Não informado 4,2 5,1

Total 100,0 100,0

Autoritário (mandão) 30,0 29,5
Moderado 42,4 39,1

Como você acha que seu pai é? Liberal (boa praça) 20,1 21,6
Não informado 7,5 9,9

Total 100,0 100,0

Autoritária (mandona) 23,2 24,3
Moderada 48,4 46,3*

Como você acha que sua mãe é? Liberal (boa praça) 23,7 25,2
Não informado 4,7 4,2

Total 100,0 100,0

• Para definição de uso pesado, vide Metodologia.
* Diferença estatisticamente significante entre estudantes não-usuários e estudantes que fizeram uso pesado de álcool (Teste

do χ², p < 0,01).

Tabela 2: Comparação em porcentagem entre não-usuários e os que fizeram uso pesado de álcool de
acordo com religião, esporte e trabalho dos 15.474 estudantes do ensino fundamental e médio da região
Nordeste do Brasil.

Características Não-usuário (%)
Uso pesado•
de álcool (%)

Não 33,5 37,7*

Você segue alguma religião? Sim 63,3 58,6*
Não informado 3,1 3,7

Total 100,0 100,0

Não 44,0 38,8*

Você pratica esporte? Sim 53,6 57,9*
Não informado 2,5 3,3

Total 100,0 100,0

Não 80,9 77,3*
Sim, com carteira assinada 4,5 7,7*

Você trabalha? Sim, sem carteira assinada 12,1 12,5
Não informado 2,5 2,6

Total 100,0 100,0

• Para definição de uso pesado, vide Metodologia.
* Diferença estatisticamente significante entre estudantes não-usuários e estudantes que fizeram uso pesado de álcool (Teste

do χ², p < 0,01).
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Região Centro-Oeste

I – A Tabela 1 mostra as comparações de características familiares que podem estar associadas
ao uso pesado de álcool, analisadas pelo conjunto das quatro capitais da região Centro-
Oeste do país. Pode-se observar que o bom relacionamento com os pais e entre eles mes-
mos parece ser fator protetor ao não uso pesado de álcool (Teste do χ2, p < 0,05). A
liberalidade dos pais não apresentou diferenças estatisticamente significativa para o total
de 7.829 estudantes entrevistados.

II – Na Tabela 2 pode-se notar que os estudantes que seguem alguma religião tiveram menos
uso pesado de álcool. A prática do esporte não influenciou no uso, porém aqueles estu-
dantes que trabalham tiveram mais uso pesado de álcool que os não-usuários (Teste do χ2,
p < 0,01).
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Tabela 1: Comparação em porcentagem de características familiares entre não-usuários e os que fizeram
uso pesado de álcool dos 7.829 estudantes do ensino fundamental e médio da região Centro-Oeste do Brasil.

Características Não-usuário (%)
Uso pesado•
de álcool (%)

Não tenho PAI 9,0 8,2
Bom 70,3 62,7*
Regular 9,2 16,5*

Como é o seu relacionamento com seu PAI? Ruim 1,6 4,2*
Não tenho contato 7,4 6,5
Não informado 2,4 1,9

Total 100,0 100,0

Não tenho MÃE 2,6 1,9
Bom 88,6 84,0*
Regular 4,8 9,9*

Como é o seu relacionamento com sua MÃE? Ruim 1,0 1,7
Não tenho contato 1,1 1,5
Não informado 1,8 1,0

Total 100,0 100,0

Bom 64,0 56,1*
Regular 9,9 15,6*

Como é o relacionamento entre seus pais? Ruim 2,1 3,8*
Não tenho contato 20,7 20,7
Não informado 3,3 3,8

Total 100,0 100,0

Autoritário (mandão) 26,5 26,6
Moderado 46,1 42,4*

Como você acha que seu pai é? Liberal (boa praça) 21,0 24,9
Não informado 6,4 6,1

Total 100,0 100,0

Autoritária (mandona) 22,9 23,0
Moderada 49,7 47,7

Como você acha que sua mãe é? Liberal (boa praça) 23,5 25,7
Não informado 3,8 3,6

Total 100,0 100,0

• Para definição de uso pesado, vide Metodologia.
* Diferença estatisticamente significante entre estudantes não-usuários e estudantes que fizeram uso pesado de álcool (Teste

do χ², p < 0,01).

Tabela 2: Comparação em porcentagem entre não-usuários e os que fizeram uso pesado de álcool de
acordo com religião, esporte e trabalho dos 7.829 estudantes do ensino fundamental e médio da região
Centro-Oeste do Brasil.

Características Não-usuário (%)
Uso pesado•
de álcool (%)

Não 22,9 29,2*

Você segue alguma religião? Sim 74,4 68,1*
Não informado 2,7 2,7

Total 100,0 100,0

Não 27,1 26,5

Você pratica esporte? Sim 71,1 69,9
Não informado 1,9 3,5

Total 100,0 100,0

Não 82,8 73,5*
Sim, com carteira assinada 4,3 4,4*

Você trabalha? Sim, sem carteira assinada 10,9 19,5*
Não informado 1,9 2,7

Total 100,0 100,0

• Para definição de uso pesado, vide Metodologia.
* Diferença estatisticamente significante entre estudantes não-usuários e estudantes que fizeram uso pesado de álcool (Teste

do χ², p < 0,01).
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Região Sudeste

I – A Tabela 1 mostra as comparações de características familiares que podem estar associadas
ao uso pesado de álcool, analisadas pelo conjunto das quatro capitais da região Sudeste
do país. Pode-se observar que o bom relacionamento com os pais e entre eles mesmos
parece ser fator protetor ao não uso pesado de álcool (Teste do χ2, p < 0,05). O autorita-
riedade dos pais não apresentou diferenças estatisticamente significativas para o total de
9.631 estudantes entrevistados.

II – Na Tabela 2 pode-se notar que os estudantes que seguem alguma religião tiveram menos
uso pesado de álcool. A prática do esporte não influenciou no uso, porém aqueles estu-
dantes que trabalhavam com carteira assinada tiveram mais uso pesado de álcool que os
não-usuários (Teste do χ2, p < 0,01).
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Tabela 1: Comparação em porcentagem de características familiares entre não-usuários e os que fizeram
uso pesado de álcool dos 9.631 estudantes do ensino fundamental e médio da região Sudeste do Brasil.

Características Não-usuário (%)
Uso pesado•
de álcool (%)

Não tenho PAI 11,5 12,9
Bom 65,4 54,2*
Regular 10,9 15,5

Como é o seu relacionamento com seu PAI? Ruim 2,6 6,3*
Não tenho contato 7,1 8,8
Não informado 2,5 2,3

Total 100,0 100,0

Não tenho MÃE 4,2 3,4
Bom 86,1 82,3*
Regular 6,2 9,4*

Como é o seu relacionamento com sua MÃE? Ruim 0,9 2,5*
Não tenho contato 0,9 1,0*
Não informado 1,8 1,5

Total 100,0 100,0

Bom 60,9 53,1*
Regular 11,4 13,7

Como é o relacionamento entre seus pais? Ruim 2,5 4,2*
Não tenho contato 22,0 25,1
Não informado 3,2 3,8

Total 100,0 100,0

Autoritário (mandão) 26,2 26,0
Moderado 45,7 40,5*

Como você acha que seu pai é? Liberal (boa praça) 20,8 23,2*
Não informado 7,2 10,2

Total 100,0 100,0

Autoritária (mandona) 20,9 22,4
Moderada 51,9 48,2*

Como você acha que sua mãe é? Liberal (boa praça) 23,3 24,6*
Não informado 4,0 4,8

Total 100,0 100,0

• Para definição de uso pesado, vide Metodologia.
* Diferença estatisticamente significante entre estudantes não-usuários e estudantes que fizeram uso pesado de álcool (Teste

do χ², p < 0,01).

Tabela 2: Comparação em porcentagem entre não-usuários e os que fizeram uso pesado de álcool de
acordo com religião, esporte e trabalho dos 9.631 estudantes do ensino fundamental e médio da região
Sudeste do Brasil.

Características Não-usuário (%)
Uso pesado•
de álcool (%)

Não 30,4 34,1*

Você segue alguma religião? Sim 67,3 62,6*
Não informado 2,3 3,3

Total 100,0 100,0

Não 32,9 30,1

Você pratica esporte? Sim 65,0 66,7
Não informado 2,1 3,3

Total 100,0 100,0

Não 81,5 78,9*
Sim, com carteira assinada 4,3 6,5*

Você trabalha? Sim, sem carteira assinada 12,2 11,4
Não informado 2,0 3,3

Total 100,0 100,0

• Para definição de uso pesado, vide Metodologia.
* Diferença estatisticamente significante entre estudantes não-usuários e estudantes que fizeram uso pesado de álcool (Teste

do χ², p < 0,01).



350 Parte II – Uso pesado de álcool

Região Sul

I – A Tabela 1 mostra as comparações de características familiares que podem estar associadas
ao uso pesado de álcool, analisadas pelo conjunto das três capitais da região Sul do país.
Pode-se observar que o bom relacionamento com os pais e entre eles mesmos parece ser
fator protetor ao não uso pesado de álcool (Teste do χ2, p < 0,05). Não ter contato com os
pais não influiu para o uso pesado de álcool. O autoritarismo dos pais não apresentou
diferenças estatisticamente significativas para o total de 5.191 estudantes entrevistados.

II – Na Tabela 2 pode-se notar que na região Sul a prática de religião ou de esportes relacio-
nou-se a menos uso pesado álcool. Por outro lado, aqueles estudantes que trabalham
tiveram mais uso pesado de álcool que os não-usuários (Teste do χ2, p < 0,01).
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Tabela 1: Comparação em porcentagem de características familiares entre não-usuários e os que fizeram
uso pesado de álcool dos 5.191 estudantes do ensino fundamental e médio da região Sul do Brasil.

Características Não-usuário (%)
Uso pesado•
de álcool (%)

Não tenho PAI 8,7 7,7
Bom 70,4 65,1*
Regular 9,8 12,3*

Como é o seu relacionamento com seu PAI? Ruim 2,1 4,6*
Não tenho contato 6,1 6,9
Não informado 2,9 3,4

Total 100,0 100,0

Não tenho MÃE 2,9 4,3*
Bom 87,5 80,0*
Regular 5,6 8,3*

Como é o seu relacionamento com sua MÃE? Ruim 0,8 2,6*
Não tenho contato 1,2 2,3
Não informado 2,0 2,6

Total 100,0 100,0

Bom 63,7 57,7*
Regular 10,9 14,9*

Como é o relacionamento entre seus pais? Ruim 2,2 3,7*
Não tenho contato 18,6 19,7
Não informado 4,6 4,0

Total 100,0 100,0

Autoritário (mandão) 22,4 24,3
Moderado 49,4 43,4*

Como você acha que seu pai é? Liberal (boa praça) 20,1 22,3
Não informado 8,0 10,0

Total 100,0 100,0

Autoritária (mandona) 20,6 19,7
Moderada 51,7 45,7*

Como você acha que sua mãe é? Liberal (boa praça) 22,9 26,3
Não informado 4,9 8,3

Total 100,0 100,0

• Para definição de uso pesado, vide Metodologia.
* Diferença estatisticamente significante entre estudantes não-usuários e estudantes que fizeram uso pesado de álcool (Teste

do χ², p < 0,01).

Tabela 2: Comparação em porcentagem entre não-usuários e os que fizeram uso pesado de álcool de
acordo com religião, esporte e trabalho dos 5.191 estudantes do ensino fundamental e médio da região Sul
do Brasil.

Características Não-usuário (%)
Uso pesado•
de álcool (%)

Não 30,1 36,8*

Você segue alguma religião? Sim 66,7 57,9*
Não informado 3,2 5,3

Total 100,0 100,0

Não 21,2 17,5*

Você pratica esporte? Sim 76,4 78,9
Não informado 2,4 3,5

Total 100,0 100,0

Não 82,1 77,2*
Sim, com carteira assinada 4,4 3,5

Você trabalha? Sim, sem carteira assinada 11,1 15,8*
Não informado 2,5 3,5

Total 100,0 100,0

• Para definição de uso pesado, vide Metodologia.
* Diferença estatisticamente significante entre estudantes não-usuários e estudantes que fizeram uso pesado de álcool (Teste

do χ², p < 0,01).


