
Introdução  

Para a construção dos Planos locais de saúde é muitas vezes necessário  informação desagregada 

ao nível do Aces para que se possam delinear estratégias efetivas e eficientes face às 

necessidades de saúde priorizadas. No que diz respeito ao consumo de substâncias ilícitas, cujos 

estudos internacionais e nacionais apontam no sentido crescente de consumo nos jovens, não 

existe informação com representatividade local. O objetivo deste estudo foi caracterizar o 

consumo de cannabis nos jovens frequentadores das escolas das freguesias de Bonfim, 

Campanhã e Paranhos (zona Porto Oriental). 

Material e Métodos  

O estudo teve como público-alvo os alunos inscritos nas turmas do 7º, 9º e 12º anos, cursos 

profissionais e vocacionais, do ensino regular das escolas públicas da zona Porto Oriental. 

Recolheu-se a informação através de questionário autoaplicado, em simultâneo a todos os alunos 

em sala de aula. As variáveis em estudo permitiram uma caraterização geral da população e uma 

caraterização específica do consumo de cannabis (experimentação, consumo recente e atual, 

acessibilidade e consumo de outras drogas). 

 

Conclusões 

A proporção de experimentação foi elevada nos jovens escolarizados, ainda que o consumo 

recente e o atual tenham apresentado valores abaixo da média europeia e da última avaliação do 

ESPAD nacional. A percentagem daqueles que referiram já ter consumido outra droga ilícita foi 

inferior à da média europeia. As restantes diferenças relativas ao sexo, idade e  ano letivo foram 

expectáveis de acordo com a Literatura. As estratégias selecionadas no âmbito do plano local de 

saúde carecem de um bom diagnóstico de situação para que a intervenção se oriente pela 

melhor evidência científica e de acordo com as boas práticas. 

 

Avaliação do consumo de substâncias ilícitas nos jovens frequentadores das escolas da zona Porto Oriental  

Resultados 

Obtivemos 2451 questionários válidos, o que corresponde a 84% do total de alunos. Dos 

inquiridos, 18% já experimentaram a substância (PLV- Prevalência ao longo da vida) - 7,8% destes 

precocemente (<13 anos); 15% utilizaram-na no último ano (consumo recente) e 8% consomem-

na atualmente (últimos 30 dias).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houve diferenças de sexo (p=0,034, p <0,0001, p=0,048, respetivamente) e aumento do uso e 

perceção da acessibilidade com o avanço do ano letivo para estes consumos (globalmente p 

<0,0001), com significância estatística. Cerca de 5% refere já ter consumido outra droga ilícita e 

essa percentagem é maior naqueles que já tinham experimentado cannabis (21% vs. 1%).  
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Consumo (%) Consumo (n)

PLV 18,2 450

Precoce 7,8 35

Recente 14,7 364

Atual 7,6 181

Idade média início 14,97

Rapazes (%) Rapazes (n) Raparigas (%) Raparigas (n) p

PLV 20,9 259 15,4 191 0,034

Precoce 9,7 25 5,2 10 <0,0001

Recente 17 211 12,3 153 <0,0001

Atual 9,3 109 6 72 0,048

Idade média início 14,95 15,1 n.a.

Tabela 1. Prevalência ao longo da vida, consumo precoce, recente , atual e Idade média de início  do consumo de  
cannabis/haxixe nos  alunos dos agrupamentos de escolas do Aces Porto Oriental 

Tabela 2. Prevalência ao longo da vida, consumo precoce, recente , atual e Idade média de início  do consumo de  
cannabis/haxixe nos  alunos dos agrupamentos de escolas do Aces Porto Oriental, por sexo 

Figura 1. Acessibilidade ao consumo por ano letivo, nos alunos  
dos agrupamentos de escola do Aces Porto Oriental 

Figura 2. Consumo de outra substância ilícita, nos que  não e nos que já 
consumiram cannabis/haxixe  alguma vez na vida (PLV), dos alunos dos 
agrupamentos de escola do Aces Porto Oriental 
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