
Ciências da Saúde  

 
DIAGNÓSTICO DA COMUNIDADE ESCOLAR PÚBLICA E PRIVADA EM RELAÇÃO AO USO DE 
SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NA CIDADE DE PASSO FUNDO, RS. Henrique G. Zilli, Gabriela S. 
Figueiredo, Leda R.C. Maurina, Tatiane S. da Silva, Valéria Rigo, Ana M. B. Migott, Rejane M.A. de Carvalho, 
Jorge L. Carrão, Tatiane Dal Pizzol, Mirna M.N. Branco, Elizabeth Maciel (Curso de Enfermagem, Curso de 

Farmácia, Curso de Psicologia, Faculdade de Medicina, Faculdade de Educação – Universidade de Passo Fundo). 
Este estudo caracteriza-se como de abordagem quantitativa, tendo como objetivo realizar um diagnóstico sobre o uso de 
substâncias psicoativas em crianças e adolescentes da rede escolar pública e privada da cidade de Passo Fundo – RS, no período 
de janeiro de 2001 a janeiro de 2002. A problemática do uso e abuso de substâncias psicoativas parece indicar que o álcool é a 
substância mais consumida entre as crianças e os adolescentes. Entretanto, o estudo propõe-se a estender a sua abrangência para 
outras substâncias psicoativas, tais como: maconha, cocaína, cola, medicamentos, entre outras. Os resultados deste estudo 
subsidiarão políticas e programas de prevenção a serem adotadas pelo município de Passo Fundo. Essa situação precisa ser 
estudada para que se possa diagnosticar de que forma o uso e abuso destas substâncias interferem no crescimento e 
desenvolvimento na infância e na juventude. Como instrumento para coleta de dados será utilizado o questionário sobre o uso de 
drogas elaborado e validado pelo CEBRID (Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas), contendo quarenta e 
uma questões abertas e fechadas, de auto-preenchimento e sem identificação pessoal do aluno. A população alvo será constituída 
de cinco mil estudantes do Ensino Fundamental (a partir da 5ª série) e do Ensino Médio. A análise dos dados sofrerá tratamento 
estatístico com o teste x2 ao nível de significância de 0,05. No primeiro semestre de 2001 foi aplicado o teste piloto numa amostra 
de 170 alunos e o mesmo encontra-se em fase de análise. A coleta de dados definitiva iniciará no segundo semestre de 2001. 
(PIBIC/Fapergs – PIVIC/UPF). 
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