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Sobre o uso de drogas... trata-se de atos que visam ao alívio da dor ou 
apenas ao desejo do prazer? ” 
 
Thomas de Quincey, 1821. CONFIÇÕES DE UM COMEDOR DE ÓPIO. 
 
  O consumo de tabaco por adolescentes escolarizados dobrou nos últimos 
quinze anos. O uso de maconha quadruplicou e o uso de cocaína multiplicou-
se por dez, em Porto Alegre. Esses dados tornam o estudo sobre o uso de 
drogas, entre adolescentes, extremamente relevante. Além da alta prevalência, 
a gravidade dos problemas associados a esse consumo é preocupante. Da 
mesma forma, o primeiro levantamento domiciliar sobre uso de drogas 
realizado no Brasil3 mostra uma prevalência de dependência de álcool, em 
adolescentes de 12 a 17 anos, de 5.2%. Essa mesma pesquisa aponta os 
maiores índices de dependência de tabaco e maconha, assim como o uso na 
vida de maconha e cocaína, para a região sul do Brasil. 
  A gravidade desses números fica potencializada pelo alto índice de 
comorbidade psiquiátrica relacionado ao uso de drogas nessa faixa etária. 
 O Methodos for the Epidemiology of Child and Adolescent Mental Disorder 
(MECA)4 encontrou um risco 20 vezes maior de haver algum Transtorno de 
Conduta (incluindo personalidade anti-social, déficit de atenção e transtorno 
opositivo desafiante) entre os adolescentes com abuso ou dependência atual 
de álcool, maconha ou outra droga ilícita. Dos adolescentes dependentes 
químicos, 76% apresentaram outro diagnóstico, comparado com 24.5% dos 
que não utilizavam substâncias psicoativas. 
  Clark e colaboradores5 encontraram que adolescentes com dependência de 
álcool têm 7.1 vezes mais chance de ter Transtorno de Conduta, 2 vezes mais 
Transtorno Opositivo Desafiante, 2.8 vezes mais Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade e 3.1 vezes Psicodinâmica do adolescente envolvido 
com drogas 
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