
 

 

 

 

Manifestação da SBPC 

 

A pesquisa científica tem entre seus objetivos gerar dados e informações 

qualificadas que balizem tomadas de decisão e ações, sejam elas no âmbito da sociedade 

civil ou dos governos.  

A recente pesquisa realizada pela FIOCRUZ, instituição centenária de reconhecida 

excelência científica, que presta inestimável contribuição à saúde pública do país, 

abordou vários aspectos relacionados ao consumo de drogas. Embora esse seja 

inquestionavelmente um importante problema social, os resultados dessa pesquisa 

mostram que não se caracteriza a existência de uma epidemia de drogas no país, uma vez 

que por epidemia se entende a presença de um elevado número de casos novos e com 

rápida difusão. Os resultados dessas pesquisas constituem informações importantes para 

orientar ações governamentais no controle do consumo de drogas.  A pesquisa foi 

realizada com o adequado rigor metodológico e científico e incluiu uma amostragem 

muito ampla de municípios de grande, médio e pequeno porte, além de áreas rurais e 

faixas de fronteira, seguindo o plano amostral adotado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) para a realização da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad). 

Consideramos lamentável que um ministro de Estado tente desqualificar essa 

pesquisa e o faça de forma arbitrária e sem maior fundamentação. A recusa 

governamental a levar em consideração os resultados de um Levantamento Nacional bem 

fundamentado, que foi solicitado e financiado por ele mesmo, caracteriza uma atitude 

contrária à boa prática científica e pode sugerir, inclusive, a presença de conflitos de 

interesse. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC defende sempre a 

produção de pesquisa de qualidade, que é desenvolvida em universidades e instituições 

científicas brasileiras, e manifesta seu apoio à FIOCRUZ em relação ao rigor e à relevância 

desse levantamento nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira.  

 
 

São Paulo, 30 de maio de 2019. 


