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PROJETO DE AMPLIAÇÃO ASSISTENCIAL AOS ADOLESCENTES USUÁRIOS DE 
SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COMO MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA. Denise Steibel, Karen 
Szupszynski, Margareth da Silva Oliveira (orient.) (Pós-graduação, psicologia, PUCRS). 

O crescente envolvimento de crianças e adolescentes com o uso e tráfico de droga á altamente preocupante em nosso 
país. Tendo em vista que este consumo atinge todas as classes sociais e que está fortemente ligado com a 
criminalidade infanto-juvenil, nos motiva a realizar pesquisas visando obter dados para lidar com esta difícil 
realidade. Com isto, este estudo tem como objetivo identificar o estágio de motivação dos pacientes. Objetiva-se 
também em avaliar as crenças mais suscetíveis a mudanças e investigar se há existências de co-morbidades e com 
isso traçar um perfil do usuário em relação ao tipo de droga consumida. A amostra é constituída por 60 adolescentes 
que participem do “ Programa de Atenção especial ao Adolescente Infrator Usuário de Drogas” realizado pelo 
Ministério Público em parceria com a PUCRS. Este estudo tem delineamento clínico e a coleta dos dados será 
iniciada a partir do momento em que o menor infrator entrar no sistema penal pela primeira vez, onde este participará 
de uma entrevista individual. Serão utilizados os seguintes instrumentos: Escala URICA, REY, sub-testes do WISC 
III (vocabulário, símbolos, Cubos, Aritmética, Dígitos), inventários SDS, BDI, BAI, um questionário que avalia as 
crenças associadas com o uso de drogas e Wisconsin. Após esta avaliação inicial, os sujeitos serão acompanhados 
por psicólogos durante 4 ou 5 sessões seguindo o método da Entrevista motivacional. Encerrada este 
acompanhamento, o sujeito será submetido a uma avaliação final, onde será avaliado o nível de motivação em que o 
mesmo se encontra, e junto avaliar as mudanças de suas crenças sobre o consumo de substancias psicoativas. Visto 
que é um projeto recentemente iniciado não existem resultados já coletados. (PIBIC/CNPq-UFRGS). 
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