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Introdução. O tabaco está entre as substâncias psicoativas mais consumidas pelos adolescentes e jovens. A de-
pendência a nicotina torna esse grupo populacional mais vulnerável ao envolvimento com outros comportamentos de 
risco e suas consequências nocivas à saúde. Objetivos. Verificar a prevalência de uso atual do tabaco e os fatores 
associados a esse consumo entre adolescentes escolares. Método. Trata-se de um estudo transversal realizado com 
1326 adolescentes (12 a 19 anos) e jovens (15 a 19 anos) estudantes das escolas públicas estaduais de ensino médio 
da cidade de Petrolina-PE. Esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade de Pernambuco (CAAE: 
24288213.2.0000.5207). Foi aplicado um inquérito socioeconômico estruturado e o questionário Youth Risck Behaviour 
Survey (YRBS). Foi considerado como uso atual do tabaco, o consumo de cigarro nos últimos 30 dias. Os dados foram 
analisados no SPSS (versão 20.0), foi realizada a análise descritiva, as possíveis associações foram calculadas pelo 
teste Qui-quadrado e na análise multivariada foi utilizada a Regressão de Poisson estratificada por sexo. Para todas 
as análises adotou-se p≤0,05. Resultados. Dos 1275 estudantes analisados, 21,9% já fizeram uso do cigarro al-
guma vez na vida, a maioria destes experimentaram o cigarro com idade entre 11 e 14 anos, 7,7% fizeram uso atual 
do cigarro. Na análise multivariada, consumir álcool nos últimos 30 dias, escolaridade materna e ter 15 anos ou mais 
apresentam associação significativa com o uso atual do cigarro para as meninas. Com relação aos meninos, o con-
sumo atual de álcool e violência associaram-se ao uso atual do cigarro. Conclusão. O uso no último mês do tabaco 
teve associação significativa como idades mais avançadas, escolaridade materna e consumo atual do álcool para as 
meninas e com a violência e consumo atual de álcool para os meninos. A prevalência de estudantes que já fizeram uso 
alguma vez na vida de tabaco foi alta com idade de experimentação precoce. Embora a prevalência de consumo atual 
do tabaco tenha sido baixa, a população estudada ainda exibe risco, necessitando do desenvolvimento de ações de 
combate ao tabagismo e aos comportamentos que permeiam esse consumo.
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