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Introdução: A adolescência é um período da vida, que transita entre a infância e a
idade adulta. A busca por novas experiências pode levar o adolescente a desenvolver
comportamentos de risco, como o envolvimento com drogas. A drogatização é um
problema social no Brasil. No entanto existem poucas estratégias que possibilitam
diagnosticar os riscos acerca do envolvimento com drogas psicoativas. O curso
SUPERA (Sistema para detecção do Uso abusivo e dependência de substância
Psicoativa: Encaminhamento, intervenção breve, Reinserção social e
Acompanhamento) possui ferramentas que possibilitam esse diagnóstico de futuros
usuários de drogas, como a utilização do DUSI. Objetivo: Traçar o diagnóstico de
adolescentes do 9º ano escolar de uma instituição pública de ensino quanto à
freqüência do consumo de 13 classes de substâncias psicoativas, bem como os
problemas em 10 áreas, que quando vulneráveis, aumentam o risco do enfrentamento
das drogas psicoativas. Metodologia: Pesquisa quantitativa de levantamento de dados
sobre problemas associados ao uso de álcool e/ou drogas, realizada com adolescentes
de uma escola pública em Ipatinga-MG, na faixa etária de 12 a 18 anos. A amostra foi
de 37 alunos, que responderam ao questionário “Inventário de Triagem do Uso de
Drogas” (DUSI), instrumento validado, utilizado no curso SUPERA, que possibilitou
identificar a freqüência de consumo de treze de treze classes de substâncias psicoativas
e o diagnóstico da probabilidade de problemas em relação: uso de substância. Para o
tratamento dos dados utilizou-se o índice de densidade absoluta e densidade relativa.
Resultados: A substância de maior destaque foi o álcool, no qual 11 (30,5%) dos
adolescentes fizeram o uso, com uma incidência maior de utilização de 1 a 2 vezes
(19,5%). A segunda classe de drogas mais utilizadas foram os analgésicos sem a
utilização de prescrição médica, onde 5 (13,7%) adolescentes fizeram o uso, seguido
pelos tranqüilizantes e o tabaco. Grande parcela dos adolescentes considera o “uso de
substâncias” (Área 1) e o “trabalho”(Área 8) como fatores de risco que contribuem
pouco para o envolvimento com drogas, visto que essas duas categorias foram
destacadas como até 20% de relevância. O “lazer/recreação” (Área 10) emergiu como
fator de risco importante para um futuro envolvimento com droga, onde 16 (44,5%)
dos sujeitos pesquisados destacaram que esse risco contribui de 21% a 40% para um
futuro envolvimento. A área 10, que trata do “lazer/recreação” configura-se como um
índice relevante para o envolvimento futuro com as drogas, demonstrando uma
importância de 15,6% de contribuição em relação às outras áreas. Já o uso de
“substâncias”, na área 1 emergiu como lócus de menor contribuição para o
envolvimento futuro com drogas, apresentando um índice de 4,1%. Conclusão: O uso
de drogas é uma questão complexa, sendo necessário compreender os determinantes
desse dinamismo, para que se possam traçar medidas eficazes. O DUSI é umas das
possibilidades para traçar esse diagnóstico norteador, rastreando fatores de riscos,
detectando precocemente problemas que estão associados ao uso de drogas.

Palavras-chave: Álcool. Adolescente. Drogas. 

3º Congresso de Ciências da Saúde, 12ª Semana de Iniciação Científica e 3ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Inovação a serviço da vida e ambientes saudáveis."

Coronel Fabriciano-MG - 12/09/2011 a 14/09/2011


