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A adolescência é fase em que os indivíduos ficam expostos a múltiplos fatores de risco que os tornam os
vulneráveis para o uso de drogas e problemas associados. O objetivo deste trabalho foi identificar os fatores
de risco e o uso de drogas entre os estudantes do Ensino Médio no Comonfort, Guanajuato, México. É estudo
exploratório, transversal, e a coleta dos dados foi realizada por meio do DUSI, versão adaptada do português
para o espanhol, de forma auto-aplicada, com prévio consentimento, por escrito, dos pais. A amostra foi
composta por 695 adolescentes, 52,8% eram mulheres, média de idade de 13,03±0,99 anos, sendo que
20,3% dos adolescentes usam drogas, 38% referem que o uso é somente por curiosidade. Conclui-se que os
fatores de risco identificados são: adolescentes do sexo masculino, idade maior que 13 anos, que cursavam o
segundo e terceiro grau, viviam com familiares, tinham relacionamento ruim, usavam drogas movidos pela
curiosidade, e mostraram enfrentar situações desagradáveis, com predomínio de uso experimental de álcool
e tabaco, o uso de drogas ilícitas foi encontrado em menor porcentagem.
DESCRITORES: fatores de risco; detecção do abuso de substâncias; adolescente, alcoolismo, tabaco

DRUG USE AND RISK FACTORS AMONG SECONDARY STUDENTS
Adolescence is a phase of exposure to several risk behaviors, especially the experimental use of drugs and its
associated problems. The study aims to identify risk factors and drug use among secondary students in Comonfort,
Guanajuato, Mexico. This is a cross-sectional study, using a version of the Drug User Screening Inventory
(DUSI) adapted from Portuguese to Spanish. The sample was composed of 695 (42.9%) students, 52.8%
women. Drug use was present in 20.3%, predominantly alcohol and tobacco. Risk factors are related to the
male gender, older than 13 years, second and third grades, living with relatives, poor relationships, curiosity,
family conflicts, peer pressure and solidarity. Conclusion: alcohol and tobacco are the most used drugs and are
associated to curiosity and peer pressure.
DESCRIPTORS: risk factors; substance abuse detection; adolescent, alcoholism, tobacco

USO DE DROGAS Y FACTORES DE RIESGO ENTRE ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA
La adolescencia es una etapa de exposición a múltiples factores de riesgo, que los hace vulnerables al uso de
drogas y problemas asociados. Objetivo: identificar los factores de riesgo y el uso de drogas entre los estudiantes
de educación secundaria en Comonfort, Guanajuato, México. Métodos: Estudio exploratorio, transversal, la
recolección de datos fue con el DUSI, versión adaptada del portugués para el español, de forma autoaplicada,
previo consentimiento escrito de los padres. La muestra integrada por 695 adolescentes. Resultados: 52.8%
eran mujeres, media de edad de 13.03±.99 años, 20.3% adolescentes usan drogas, 38% refieren que por
curiosidad. Conclusiones: Los factores de riesgo identificados son: sexo masculino, edad mayor de 13 años,
estar en segundo y tercer grado, vivir con familiares, tener malas relaciones intrafamiliares, tener curiosidad
y enfrentar situaciones desagradables. Predominó el uso experimental de alcohol y tabaco, se encontró el uso
de drogas ilícitas en menor porcentaje.
DESCRIPTORES: factores de riesgo; detección de abuso de sustancias; adolescente; alcoholismo; tabaco
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mencionadas (5) . Ressalta-se aumento, em nível
nacional, do uso de cocaína, de quase três vezes,

Nas

últimas décadas, o fenômeno do uso de

drogas alcançou extraordinária importância por sua

entre 1993 e 1998, e 50% dos consumidores de crack
com menos de 18 anos.

difusão, conseqüências sociais e sanitárias. Esse fato

A adolescência é uma fase de procura, de

se evidencia pela evolução que existe nas diversas

conflitos, na qual os adolescentes dão muita

culturas com crescente desenvolvimento de uma

importância aos seus grupos, seus relacionamentos,

, privilegiando o

e entram em conflito consigo mesmos e com a família,

uso dessas substâncias como forma de favorecer a

isso os torna mais vulneráveis a situações externas,

socialização e o bem-estar. O uso de drogas implica

tais como o consumo de drogas, delinqüência e

numa série de problemas físicos, psicológicos e

condutas sexuais de risco. Geralmente estão expostos

sociais, além de gastos de recursos públicos frente

a múltiplos fatores de risco, definidos como atributos,

às complicações a elas relacionadas, sobretudo em

ou exposição de uma pessoa, ou população,

sociedade industrial e de consumo

(2)

adolescentes

(1)

, mesmo quando em uso experimental

ou recreativo. O propósito do estudo foi explorar o
consumo de drogas e identificar os fatores de risco
entre os estudantes de ensino médio, partindo da
premissa

de

que

é

importante

estudar

as

características específicas do uso de sustâncias para
o desenho de uma intervenção específica e adequada
que permita inibir, ou diminuir, a probabilidade do uso
de drogas entre os adolescentes(3).

associados à maior probabilidade do uso e abuso de
drogas(2). Entre os fatores de risco conta-se com todas
aquelas condições associadas às situações familiares,
à sociedade, aos amigos e ao meio ambiente, quando
não saudáveis. Seus efeitos para o uso de drogas
variam de acordo com a personalidade e etapa de
desenvolvimento do ambiente. Diversos estudos
nacionais e internacionais identificaram associação
de fatores de risco (psicológicos e socioculturais) dos
adolescentes, usuários de drogas, com variáveis
como

gênero

masculino,

idade,

trabalho,

desintegração familiar e religião, e que estão

JUSTIFICATIVA

relacionados ao maior uso de drogas pelos estudantes
Na República Mexicana, o consumo de

adolescentes, em diversos contextos socioculturais(3,6).

drogas tem demonstrado variações importantes,

Os adolescentes e as crianças em idade escolar não

desde o tradicional problema do uso de inalantes entre
os menores até o consumo de maconha entre os mais
jovens e adultos, somando-se, ainda, o aumento da
cocaína e outras drogas como as metanfetaminas,
(4)

além de que a idade de início é cada vez menor

. De

acordo com as duas últimas Pesquisas Nacionais em
Drogas (1998 e 2002) e outros estudos, realizados
na República Mexicana, verifica-se que houve
aumento do uso experimental de drogas entre os
adolescentes e o consumo entre as mulheres. O uso
é maior nos Estados da Região Norte, seguido pela

compõem a população mais afetada pelo consumo
de drogas, freqüentemente, quando se envolvem com
o consumo das mesmas, abandonam a escola, mas
os estudosrealizados com essa população permitem
conhecer os padrões de consumo e a efetividade dos
programas de prevenção (1), reconhecendo que a
implementação de programas preventivos em idade
precoce tem melhor efetividade, nessa fase.
O objetivo do presente estudo foi identificar
o padrão de uso de drogas e os fatores de risco
presentes entre os estudantes de ensino médio.

Região Central e, por último, a Região Sul, sobretudo
nas grandes cidades(4). Assim, 3,57% dos homens e

MATERIAL E MÉTODOS

0,6% das mulheres, entre 12 e 17 anos, haviam usado
uma ou mais drogas ilícitas(1) demonstrando aumento

O estudo foi quantitativo, de tipo exploratório

do consumo de álcool na população adolescente de

e transversal, realizado no ciclo escolar 2006–2007,

27 a 35% para homens e de 18 a 25% para mulheres,

em duas escolas de Ensino Médio de Comonfort,

de 1998 a 2002 (5) . As drogas ilícitas que os

Guanajuato, México. Os aspectos éticos foram

adolescentes mais freqüentemente consomem são a

atendidos, tendo o projeto de pesquisa sido submetido

maconha (22%), os inalantes (25%), a cocaína (22%)

ao Comitê de Bioética da Faculdade de Enfermagem

e os estimulantes, como as anfetaminas (13%). A

e Obstetrícia de Celaya, Guanajuato, México. Solicitou-

idade de início ficou entre 15, 14, 16 e entre 14 e 16

se a assinatura do termo de consentimento livre e

anos, respectivamente, para cada uma das drogas

esclarecido aos pais e/ou familiares dos alunos de
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forma verbal para a coleta de dados. Foram

consumo das substâncias (tipo e freqüência) e motivos

convidados para participar do estudo 100% de

pelos quais usam ou não as drogas. Para determinar

estudantes de ambas as escolas, incluindo-se os

a significância estatística, calculou-se o qui-quadrado

alunos

de

e, para isso, foi utilizado o pacote estatístico SPSS,

consentimento livre esclarecido voluntariamente. O

cujos

versão 8. Para quantificar a associação entre as

questionário foi auto-aplicado na sala de aula, os

variáveis de estudantes entrevistados, com relação

alunos estiveram somente com o aplicador, e, quando

ao uso de drogas, foi proposto o modelo de regressão

finalizaram

o

logística. Foram calculados odds ratios (OR) brutos

questionário diretamente em uma urna, não houve

(variável resposta cruzada com uma covariável) e

identificação do aluno..

também odds ratios ajustados por todas as co-

o

pais

assinaram

preenchimento,

o

termo

depositaram

A coleta de dados foi realizada com o

variáveis. Ainda, utilizou-se o software SAS 9.0 para

questionário denominado Drug Use Screening

a execução de tal procedimento. Evidências de

Inventory (DUSI), adaptado à população brasileira

(6)

.

associação no nível de 0,05 de significância podem

Essa versão foi utilizada para este estudo por

ser observadas se o valor 1 não estivesse contido

apresentar as 10 áreas completas, sendo que a versão

nos intervalos de confiança. Para a estimativa do OR

em espanhol não as apresentava. Primeiramente,

ajustados ainda foi utilizado, como controle, as

realizou-se uma tradução do português para o

variáveis grau, convivência e relacionamento.

espanhol e vice-versa por dois profissionais
especialistas e falantes das línguas espanhola e

RESULTADOS

portuguesa. Também, foi avaliada a versão préfinalizada em espanhol por uma especialista em

A população de estudo foi composta por 1618

drogas do México e, por fim, testado em um grupo

(100%) estudantes das duas escolas de Ensino Médio

de adolescentes com características semelhantes

de Comofort, Guanajuato, México, aproveitadas as

àquelas da amostra.

respostas de 695 (42,9%) adolescentes, devido ao

A média de tempo de resposta foi de 30 a 40

fato de questionários não respondidos ou incompletos.

minutos, o vocabulário foi apresentado de forma

Dos adolescentes, 325 (52,8%) eram do sexo

simples, clara, de modo que poderia ser auto-aplicado

feminino e 290 (47,2%) do masculino. Entre

de maneira grupal. Do item 1 ao 7, explorou-se as

estudantes do sexo feminino, 62 (44%) haviam usado

informações sociodemográficas, com perguntas sobre

drogas, sendo que 79 (56%) do sexo masculino, com

idade, sexo, história escolar, com quem vive o

tendência estatística de p=0,011. A média de idade

adolescente, escolaridade do chefe da família e

foi de 13,03 anos (DP=0,99 anos), com variação de

relações dentro do lar; há, também, uma pergunta

11 a 20 anos. A média de idade foi maior (13,41 anos)

aberta, uma dicotômica e cinco questões de múltipla

entre os estudantes que haviam usado drogas

escolha. Do item oitavo item ao décimo, quantifica-

(p>0,005). De acordo com o grau que cursavam, 240

se o consumo de drogas no último mês, incluindo

(34,6%) estavam na primeira série, 256 (36,9%) na

perguntas com opção de múltipla escolha através das

segunda e 199 (28,5%) na terceira. Dos estudantes

quais se avalia o tipo da droga e a freqüência do

que usam droga, 72 (45,6%) estavam na segunda

consumo, além dos motivos para o consumo e não

série e 60 (38%) na terceira, ambos os graus com

consumo de drogas.

maior porcentagem de uso de drogas (p=0,000,

A segunda parte é composta por 149 itens,

X2=30,01).

distribuídos em dez áreas, onde se avalia fatores de

Os adolescentes que viviam com ambos os

risco: uso de substâncias, padrão de conduta, estado

pais são 502 (76,9%) e só 87 (13,3%) viviam com

de saúde, estado emocional, competência social,

outros familiares, 572 (83,9%) adolescentes avaliaram

sistema familiar, situação acadêmica, situação de

a relação familiar como boa e muito boa. Ao comparar

trabalho, relação com pares e lazer/recreação.

as variáveis com quem vivem, os adolescentes e a

Obteve-se a média e o desvio de padrão da

relação familiar, entre os que usam e não usam drogas,

idade, assim como freqüência e a porcentagem das

maior porcentagem foi observada entre aqueles que

variáveis sexo, história escolar, com quem vivem,

não usavam drogas e viviam com ambos os pais

relações familiares, escolaridade do pai ou tutor,

(78,5%) e referiram ter uma relação familiar muito
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boa (60%), quando comparados com os que usam

o uso de inalantes/solventes (10-1,4%), anabólicos,

drogas e que viviam mais com os familiares (15,6%)

opiáceos e alucinógenos (9-1,3%), maconha (7-1%)

ou só com a mãe ou só com o pai (12,3%) (p<0,005).

e,

Os estudantes que faziam uso de droga são 15

anfetaminas, cocaína e tranqüilizantes. Ressalta-se

(10,2%), 36 (7,3%), que não usam drogas, já repetiram

que

o ano escolar (p>0,005), dos quais 37 (72,5%)
afirmaram ter repetido apenas uma vez. A respeito
dos pais de família ou tutores, 270 (41,3%) têm o
ensino primário completo ou incompleta, 209 (32%)
possuem o secundário completo ou incompleto e 85
(13%), o curso de graduação. Os pais dos estudantes
que não usam drogas possuíam predominantemente

a

menor

porcentagem,

freqüência

do

uso

estimulantes,

ocorreu

de

modo

experimental, maior número de adolescentes
mencionou que só tem consumido a droga com a
freqüência de uma a duas vezes ao mês. Entre os
principais fatores identificados para o uso de drogas
foi a curiosidade, não sabem o motivo, a influência
dos amigos e o prazer (p<0,005).
A Tabela 1 apresenta associação estatística

o ensino primário ou secundário, e os pais daqueles
que usam drogas o nível de escolaridade é maior,

em

significativa para os adolescentes com idade maior
que 13 anos, pertencentes ao sexo masculino,

preparatório ou profissional (p>0,005).
As drogas mais usadas foram: o álcool (94-

cursando o segundo ou terceiro grau, vivendo com

13,5%) e o tabaco (92-13,2%), seguidos por

algum familiar e tendo relação familiar ruim ou muito

analgésicos (11-1,6%), mas também se encontrou

ruim e o uso de drogas.

Tabela 1 - Regressão logística para o uso de drogas, segundo as informações sociodemográficas de estudantes
do ensino médio, Comonfort, Guanajuato, México 2006-2007
U so
Fatores

N ão

Sim

OR bruto IC (95% )

OR ajustado IC (95% )

N

%

N

%

≤ 13

273

81.2

63

18.8

-

-

>13

124

68.1

58

31.9

2.027 (1.338;3.07)

1.425 (0.694;2.927)

Masculi no

181

72.7

68

27.3

1.531 (1.016;2.307)

1.299 (0.835;2.02)

Femi ni no

216

80.3

53

19.7

-

-

Idade

Sexo

Grau escolar
1ª séri e

151

89.9

17

10.1

-

-

2ª séri e

133

70.7

55

29.3

3.672 (2.032;6.636)

3.219 (1.711;6.056)

3ª séri e

113

69.8

49

30.2

3.851 (2.107;7.039)

2.825 (1.136;7.024)

Pai e mãe

320

78.8

86

21.2

-

-

Mãe

30

71.4

12

28.6

1.488 (0.731;3.029)

1.432 (0.662;3.094)

P ai

3

60

2

40

2.481 (0.408;15.082)

1.01 (0.158;6.452)

Fami li ares

41

67.2

20

32.3

1.815 (1.011;3.259)

1.96 (1.041;3.689)

Ami gos ou
i nsti tui ções

3

75

1

25

1.24 (0.127;12.074)

0.694 (0.063;7.669)

Mui to bom

251

82.8

52

17.2

-

-

B om

96

69.6

42

30.4

2.112 (1.32;3.378)

2.169 (1.318;3.571)

Regular

46

66.7

23

33.3

2.413 (1.347;4.323)

2.193 (1.171;4.107)

Rui m ou mui to rui m

4

50

4

50

4.827 (1.169;19.924)

2.766 (0.618;12.388)

Pessoas com quem vi vem

Relaci onamento

A

Ta b e l a

2

apresenta

associação

desagradáveis, o prazer, os conflitos familiares,

estatística significativa entre os fatores que

a influência dos amigos, a solidariedade, os

levaram os adolescentes ao uso de drogas como

indecisos

a curiosidade, o enfrentamento de situações

especificadas .

e

outras

razões

que

não

foram
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Tabela 2 - Regressão logística dos motivos para o uso ou não uso de drogas, segundo as informações de
estudantes do ensino médio, Comonfort, Guanajuato, México 2006-2007
U so
Fatores

N ão

Sim

N

%

N

%

OR bruto IC (95% )

OR ajustado IC (95% )

Curiosidade
Si m

39

36.4

68

63.6

10.241 (6.463;16.227)

13.693 (7.488;25.039)

Não

464

85.4

79

14.6

-

-

Enfrentamento de situações desagradáveis
Si m

5

31.2

11

68.8

8.056 (2.752;23.58)

6.547 (1.486;28.846)

Não

498

78.6

136

21.5

-

-

Prazer
Si m

4

16

21

84

20.791 (7.012;61.65)

10.54 (2.185;50.836)

Não

499

79.8

126

20.2

-

-

Conflitos familiares
Si m

4

30.8

9

69.2

8.136 (2.468;26.818)

2.963 (0.339;25.935)

Não

499

78.3

138

21.7

-

-

Pressão dos amigos
Si m

6

22.2

21

77.8

13.805 (5.457;34.923)

10.354 (2.786;38.482)

Não

497

79.8

126

20.2

-

-

Solidariedade
Si m

2

20

8

80

14.417 (3.027;68.664)

0.277 (0.023;3.306)

Não

501

78.3

139

21.7

-

-

Si m

8

27.6

21

72.4

10.312 (4.463;23.827)

6.009 (1.809;19.958)

Não

495

79.7

126

20.3

-

-

Não sabe

Outras razões
Si m

1

10

9

90

32.739 (4.112;260.635)

10.381 (0.981;109.872)

Não

502

78.4

138

21.6

-

-

DISCUSSÃO

Em relação à idade, os estudantes possuem
média de 13,03 anos (DP=0,99), ao comparar a

Esta é a primeira vez que se utiliza uma

diferença da média da idade entre os estudantes, que

versão em espanhol, completa, do DUSI em

fazem ou não uso de drogas, encontrou-se que

estudantes, no México. Para sua utilização, foi

aqueles que usam drogas (13,41 anos) apresentam

necessário uma adaptação cultural do instrumento

idade maior do que quem não a usa (12,93 anos), e

em algumas variáveis como “cabular aula” (irse de

os estudantes mais velhos apresentam três vezes

pinta) e “vira vira” (tomarse un hidalgo). O

mais probabilidade de uso de drogas. De acordo com

instrumento possibilitou a identificação do uso de

a ENA

drogas em 20,3% dos estudantes, como uso

de tabaco e álcool apresentaram idade de início um

experimental.

pouco mais tarde, entre 15 e 17 anos (47,6 e 50,5%),

(5)

, os adolescentes mexicanos que fazem uso

No que se refere ao gênero, um pouco mais

mas também foi identificado o uso aos 11 anos,

da metade da amostra pertence ao sexo feminino,

principalmente no sexo masculino. Rojas menciona

tal fato coincide com o maior número de mulheres

que, quando um adolescente inicia o uso de drogas,

inscritas nessas escolas, ademais, no México, em

com pouca idade, tem maior risco de prejuízos

Guanajuato

psíquico, físico e social do que outro com mais

feminino

(7)

e

Comonfort,

predomina

o

sexo

. Ainda, que o número de mulheres era

idade(10).

maior, o uso de drogas predominou no sexo masculino

Quanto ao grau escolar, a maior porcentagem

(22,1%), resultados semelhantes a outras pesquisas

de alunos que usam drogas foi encontrada no segundo

(1,4-5,8-9)

, onde se destaca que o

e terceiro graus. Com o aumento da escolaridade

número de homens que têm usado drogas foi maior,

(anos de estudo) aumenta a probabilidade em até

já que, pertencer ao sexo masculino, é considerado

três vezes mais para o uso de drogas, pois, se por

fator de risco para o uso de drogas, aumentando três

um lado há a formação educativa, por outro podem

vezes as probabilidades de uso.

estar se desvinculando dos familiares, associando-

realizadas no México
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se a grupos de amigos, condições favoráveis para o

variáveis. Isso significa que os estudantes que usam

envolvimento com fatores de risco como experimentar

drogas apresentaram porcentagens maiores de

drogas. Esses resultados não diferem dos estudos

repetência, resultados semelhantes aos encontrados

realizados no Peru

(11)

e no México

(8)

, onde o uso de

em um estudo realizado no sul do Brasil, onde os

algum tipo de droga aumenta quando os adolescentes

adolescentes que haviam repetido o ano escolar e

cursam níveis maiores de escolaridade.

que não assistiam as aulas apresentavam duas vezes

Ao se abordar a convivência e família, 53,5%

mais probabilidade de uso de tabaco do que aqueles

dos estudantes vivem com ambos os pais ou

que não haviam repetido ano e que assistiam as

familiares, e esse fato pode estar relacionado à cultura

aulas

mexicana, em que a maioria dos adolescentes vive

prejuízos relacionados ao uso de drogas por

no lar paterno, só 26,6% saem dele(8,12). Os estudantes

adolescentes, ainda que em uso experimental e

avaliaram as relações com quem vivem como boas e

recreativo, estão os danos para o desenvolvimento

muito boas, condições que associadas ao viver com

cognitivo, fisiológico e psicológico, atraso no

a família, principalmente com ambos os pais,

desenvolvimento e na aquisição de capacidades de

constituem fatores de proteção, já que dispõem de

autocontrole e auto-estima, maior suscetibilidade às

apoio familiar aberto para a individualização do

influências de seus pares para se envolverem em

adolescente, permitindo desenvolvimento saudável.

comportamentos

Estudo realizado no Peru, considerou os casos dos

rendimento escolar, sobretudo se o início do uso de

adolescentes, mostrando a influência que os pais

drogas é precoce(10,15). A repetência e o abandono

podem exercer no reforço de valores, atitudes e

escolar constituem fatores de risco para o uso de

condutas frente ao uso de drogas, mencionando,

drogas, além da relação do adolescente com seu

ainda, que o uso experimental entre adolescente

grupo de pares, as atitudes e os valores positivos

geralmente ocorre como resultado de problemas

dados à droga e à procura de sensações entre esse

familiares permanentes, ou pelo contexto social

grupo que requer variedade e novidades

imediato

ou

mediato

(10)

.

Por

outro

lado,

os

(16)

. Alguns estudos enfatizam que entre os

Ao

de

avaliar

risco,

a

comprometendo

escolaridade

(10)

o

.

dos

pais,

adolescentes que vivem com familiares, que não são

encontrou-se níveis educacionais relativamente

os pais e que manifestaram más relações familiares,

baixos, como primário completo ou incompleto e

apresentaram maior probabilidade para o uso de

secundário completo ou incompleto (41,3 e 32%,

drogas,

respectivamente), resultados similares ao estudo

resultados

(1,3,5,11)

semelhantes

a

outros

(17)

,

. As más relações familiares aumentam

onde 51,1% só haviam terminado a primário e

a probabilidade de uso de drogas. Os adolescentes,

identificaram que tinham mais dificuldades para

ao conviverem com familiares e não com seus pais,

orientar seus filhos. Neste estudo, os pais dos

apresentaram

a

adolescentes que não usam drogas possuem o ensino

permissividade por ausência de limites claros,

primário ou o secundário, e os pais daqueles que

autoridade dividida, que não permitem normas e

usavam drogas possuíam educação superior ou

regras de comportamentos, há o risco de o

preparatória.

estudos

probabilidade

maior

para

adolescente não encontrar adequadas manifestações

Com respeito à freqüência e aos tipos de

de afeto, e ainda receber ameaças, castigos e

drogas, as mais freqüentemente usadas foram o

intromissões em sua vida privada, ou quando têm

álcool e o tabaco, resultados semelhantes aos de

ignorados

apresentam,

estudo nacional, no México(5). O uso de drogas entre

comportamentos relacionados à maior probabilidade

os estudantes ocorreu de forma experimental com

os

problemas

para o uso de drogas

(13-14)

que

. Complementando esses

freqüência de 1 a 2 vezes. O uso de só uma vez ao

(3,13-15)

mês predominou, 33,8 e 30,8% para álcool e tabaco,

identificando que os pais influenciam os filhos para o

respectivamente. Ressalta-se que são as drogas mais

consumo de drogas ou não.

aceitas socialmente, sendo que a mídia vincula-os à

estudos, ampla é a discussão na literatura

Sobre os aspectos relacionados à repetência

beleza, à sedução do sexo oposto, ao êxito

escolar, foi encontrado índice relativamente baixo

profissional, entre outros. Há de se destacar que o

(6,3%), e a maioria ocorreu só uma vez. Ao comparar

uso da droga lícita aumenta o risco de consumo de

os estudantes que fazem uso ou não de drogas, existe

outras, consideradas de uso inicial, mostrando que

relação estatisticamente significativa entre essas duas

quem já fez uso dessas drogas pode usar mais
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CONCLUSÕES

onde se consome pode se tornar estímulo para
experimentar, o que supõe uma escalada como
produto de fatores psicológicos e sociais(5).

O uso do DUSI foi adequado para a
identificação do grupo de adolescentes que usa

Ao identificar os fatores de risco, no presente
estudo, a curiosidade foi o fator de risco mais
freqüente manifestado pelos adolescentes para o
primeiro uso de drogas (38%), o que aumenta até
dez vezes a probabilidade de uso. Outros motivos
que também aumentam, em até oito vezes, são o
enfrentamento de situações desagradáveis e conflitos

drogas, apresentando mais fatores de risco que o
grupo que não a usa: pertencer ao sexo masculino,
cursar o segundo ou terceiro ano, viver com familiares,
apresentar relações familiares ruins, ter curiosidade,
conflitos

familiares

e

enfrentar

situações

desagradáveis. As drogas mais freqüentemente

familiares presentes na vida cotidiana. Estudos

usadas nessa população são o álcool e o tabaco,

realizados com adolescentes identificaram que a

considerados como de uso experimental. Ademais,

curiosidade os motiva a experimentar novas

encontrou-se o uso de drogas ilícitas em menor

sensações de prazer como o uso de drogas que

porcentagem. Há que se considerar que, nessa etapa

proporcionam prazer passivo e imediato

(14)

. O prazer

da adolescência, a forte vinculação ao grupo é um

que as substâncias produzem durante o consumo, a

modelo de identificação com a aceitação pelos amigos,

influência dos amigos e a solidariedade são motivos

compartilhando valores comuns e promovendo um

que aumentam o risco para que os adolescentes
façam uso de drogas (20, 13 e 14 vezes mais,
respectivamente). Existem outros motivos que foram
manifestados como “não sei” e reações não
especificadas no estudo, fatores que aumentam
fortemente as probabilidades de uso de dez a 32
vezes, respectivamente, todos são fatores de risco
que, quando presentes, mostram o adolescente como
usuário

potencial.

O

uso

experimental

pode

proporcionar aceitação social por parte dos pares e

modo de cultura particular, junto ao sentimento de
invulnerabilidade do adolescente, sentindo-se
onipotente, constituindo importantes fatores de risco
para o uso de drogas.
O estudo permitiu conhecer o uso de drogas
e as características dos adolescentes para a
elaboração de um programa de intervenção para
diminuir os fatores de risco no âmbito escolar, centrado
no aluno.

sensação de autonomia e maturidade. Para alguns
adolescentes, que experimentam as drogas, pode ser
parte do desenvolvimento da individualidade, e são

RECOMENDAÇÕES E LIMITES DO ESTUDO

classificados como experimentadores mais que
consumidores, fazem uso de substâncias de maneira
ocasional e não necessariamente desenvolvem a
dependência, ainda, alguns adolescentes com
múltiples fatores de risco são os mais susceptíveis
para

desenvolver

problemas

relacionados

ao

consumo de substâncias. É preciso enfatizar que
conhecer os fatores de risco permite identificar os
adolescentes que estão mais expostos a sofrer danos
como acidentes, gravidez precoce, uso de drogas,

Uma das limitações do presente estudo foi
que não se avaliou a ocupação dos pais, nem os
períodos da presença ou ausência do familiar no lar
com o adolescente, que necessita de apoio, guia e
orientação, facilitando seu desenvolvimento com
capacidades para enfrentar, resistir e recuperar-se
(8)

de situações de risco

. Também é necessário avaliar

o uso de drogas pelos pais e/ou tutores. Com todo o

doenças de transmissão sexual, suicídio e outros(13),

exposto, recomenda-se avaliar o uso de drogas em

e a melhor maneira de abordar esses problemas é a

adolescentes com idade mais precoce e realizar

prevenção em idade precoce, sendo o ambiente

intervenções preventivas mais cedo nas escolas, dado

escolar e familiar os melhores espaços para esse tipo

que confirma que os adolescentes estão em contato

de abordagem.

e usando drogas em idades cada vez mais cedo.

Rev Latino-am Enfermagem 2009 março-abril; 17(2)
www.eerp.usp.br/rlae

Uso de drogas e fatores de risco entre estudantes...
Jinez MLJ, Souza JRM, Pillon SC.

REFERÊNCIAS

Online

urbana y rural de Monterrey, Nuevo León, México. Rev Latinoam

Enfermagem

2008

julio-agosto;

16(número

1. Secretaría de Salud (MX). Encuesta Nacional de Adicciones

especial):614-20.

1998 (ENA 1998). México, SSA 1999. (citado 2005 agosto

10. Rojas M. Factores de riesgo y protectores identificados

20).

en adolescentes consumidores de substâncias psicoactivas.

Avaliable

en:

http://

www.encuestanacionalsobredrogas.com.

Revisión y análisis del estado actual. Edit. CEDRO, 1999.

2. Secretaría de Salud. Norma Oficial Mexicana NOM 028-

Cap. 3. (citado 2005 marzo 25). Avaliable en http//

SSA-1999.

:www.cedro.org.pe/ebooks/friesgo_cap3-p50-93.pdf.

3. Soldera M, Dalgalarrondo P, Rodríguez H, Silva C. Uso de

11. Salazar E, Ugarte M, Vasquez Luis, Loaiza J. Consumo de

drogas psicotrópicas por estudantes: prevalência e fatores

alcohol y drogas y factores psicosociales asociados en

sociais associados. Rev. Saúde Pública 2004; 38 (2): 277-

adolescentes en Lima. An Fac Med Lima 2004; 65 (3): 179-

83

87.

4. Medina M, Cravioto P, Villatoro J, Fleiz C, Galván, F, Tapia

12. Santos JIP, Villa JPB, García MAA, León GA, Quezada

R. Consumo de drogas entre adolescentes: resultados de la

BS, Tapia CR. La transición epidemiológica de las y los

Encuesta Nacional de Adicciones, 1998. Salud Pública de

adolescentes en México. Salud Pública de México 2003; 45

México 2003; 45 (supl. 1): S16-S25

(supl. 1): S140-S52.

5. Secretaría de Salud (MX). Encuesta Nacional de Adicciones

13. Herrera Santi P. Principales Factores de riesgo

2002 (ENA 2002). México, SSA 2004. (citado 2005 agosto

psicológicos y sociales en el adolescente. Rev Cubana de

20). Avaliable en: http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/

Pediatría 1999; 71(1): 39-42.

contenidos/español// bvinegi/ productos/continuos/sociales/

14. Nicastri S, Ramos S. Prevenção do uso de drogas. J Bras

salud/2004/ena02pdf.

Dep Quim, 2001; 2(supl): 25-9.

6. Michelle D, Formigoni L. Screening of drug use in a teenage

15. Scivoletto S, Shigueo MR. Conceitos básicos em

brazilian simple using the drug Use Screening Inventory

dependência de álcool e outras drogas na adolescência. J.

(DUSI). Addictive Behaviors 2000; 25(5): 683-91

Bras. Dep. Quim. 2001; 2 (supl. 1): 30-3.

7. INEGI. Instituto Nacional de Estadística Geografía e

16. Horta BL, Calheiroa P, Pinheiro RT, Tomasi, Do Amaral

Informática (MX), Edición 2000, México

LKC. Tabagismo em adolescentes de área urbana na região

8. López GKS, Costa JML. Conducta antisocial y consumo de

Sul do Brasil Rev Saúde Pública 2001 abril; 35(2):159-64.

alcohol

17. Ramírez MR, Andrade D. La familia y los factores de riesgo

en

adolescentes

escolares.

Rev

Latino-am

Enfermagem 2008 marzo - abril; 16(2): 299-305.

relacionados con el consumo de alcohol y tabaco en los niños

9. Martínez MR, Pedrão LJ, Alonso C. MM, López GKS, Oliva

y adolescentes (Guayaquil – Ecuador). Rev Latino-am

RNN. Autoestima, autoeficacia percibida, consumo de tabaco

Enfermagem 2005 septiembre – octubre; 13(número

y alcohol en estudiantes de educación secundaria de área

especial):813-8.

Recebido em: 17.10.2007
Aprovado em: 27.10.2008

