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Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2017), o consumo abusivo de
álcool, tabaco e drogas ilícitas prevalece no mundo todo. No Brasil, o uso de álcool é um dos
grandes problemas de saúde pública e causa nos indivíduos diversos transtornos físicos, sociais e
psicológicos podendo desenvolver doenças neuropsiquiátricas, entre outras. É de grande
relevância abordar este tema pela alta incidência de jovens utilizando diferentes tipos drogas.
Objetivo: Veriﬁcar o uso de drogas por estudantes do 3º ano do ensino médio de uma escola do
Norte do RS. Metodologia: Estudo transversal analítico observacional. A amostra foi composta por
35 estudantes. O instrumento aplicado neste estudo foi o questionário da OMS (SMART. RG et al.,
1980), adaptado por Carlini-Cotrim et al. (1989). O questionário apresenta 45 questões abordando
domínios como: uso de diferentes drogas, comportamentos de risco, convívio familiar, entre
outros. O projeto foi aprovado pelo CEP URI sob nº 2.497.425. Estatística descritiva e inferencial
com a realização do teste qui-quadrado de Pearson para correlacionar as variáveis. Resultados:
Em relação ao uso de bebida alcóolica 94,3% dos estudantes relataram já ter consumido algum
tipo de bebida alcoólica, 25,7% aﬁrmaram não ter consumido no último ano e 40% aﬁrmaram ter
consumido nos últimos 30 dias. Observou-se, ainda que 38,6% dos adolescentes eram do sexo
feminino e 31,4% do sexo masculino com idade entre 16 a 18 anos. Em relação ao tipo e
quantidade de bebida, 54,3% dos adolescentes aﬁrmaram ingerir 5 doses ou mais de bebida
alcoólica em uma mesma ocasião, sendo que a vodka 54,3%, batida ou caipirinha 34,3%, cerveja
ou chopp 31,4%, uísque e ice 22,9%, foram as mais citadas. Veriﬁcou-se, ainda, que a casa dos
amigos é o local de maior consumo 42,9%, seguido de bares ou baladas 34,3%. Em relação à
compra de bebidas 57,1% já compraram em algum estabelecimento da cidade. Quando
interrogados em relação à problemas causados pelo uso de bebida de álcool, 2,9% relataram já ter
se envolvido em acidentes e/ou ferimentos, 14,3% relataram apresentar incapacidade em realizar
tarefas da escola após ingerir bebida de álcool e 14,3% dos adolescentes já se envolveram em
brigas com parentes, amigos ou estranhos. Em relação ao uso do cigarro 82,9% aﬁrmaram nunca
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ter fumado, porém 11,4% relataram ter fumado cigarro no último ano e 5,7% fumaram nos últimos
30 dias. Em relação a outros tipos de drogas, observou-se que 37,1% já utilizaram narguilé, 22,9%
maconha, 14,3% ecstasy e 11,4% LSD. Houve correlação entre o uso de narguilé e maconha
(p<0,05), narguilé e cigarro (p<0,05) narguilé e êxtase (p<005), maconha e cigarro (p<005),
maconha e êxtase (p<005) e cigarro e êxtase (p<005) Conclusão: Concluímos que a bebida de
álcool é a droga mais utilizada por adolescentes do 30 ano do ensino médio de uma escola do Norte
do RS.
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