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Na cidade de Porto Alegre e no interior do Rio Grande do Sul há poucos estudos em 
relação ao uso de drogas, nem mesmo o número de dependentes de álcool é conhecido 
oficialmente. Em contrapartida, esta é uma preocupação de saúde pública devido ao fato 
de existirem muitos dependentes de drogas. 
Os transtornos aditivos na adolescência podem afetar o desenvolvimento cerebral, 
alterando diretamente a cognição, o comportamento e a emoção. Quanto mais cedo 
ocorre o primeiro contato com drogas maiores são os riscos de o indivíduo desenvolver 
dependência  na fase adulta. 
A presente pesquisa tem como objetivo fazer um levantamento do Estado do Rio 
Grande do Sul em escolas particulares e privadas, avaliando estudantes de 10 a 16 anos 
de idade, para verificar quando ocorre o início do uso de drogas; o nível de 
impulsividade e de agressividade. Foram pesquisados, até o momento, 200 estudantes 
com média de idade de 12,88 anos e DP=1,54 anos, do sexo masculino e feminino do 
interior do Rio Grande do Sul e da capital. Foram utilizados três instrumentos, sendo 
um questionário sobre o primeiro uso de drogas e características sócio-demográficas 
(adaptado de GALDURÓZ et. al., 2004); a Escala de Impulsividade de Barrat (BIS 11), 
(adaptada para o português por DIEMEN, 2006) e o Inventário de Expressão de Raiva 
como Estado e Traço (STAXI, Biaggio, 2003). Os resultados mostraram que os 
adolescentes pesquisados estão iniciando o uso de drogas com média de idade de 11,41 
anos e DP 2,46 anos, sendo que 89,1% dos entrevistados já fez uso de álcool na vida. O 
nível de impulsividade foi alto no grupo estudado, bem como de agressividade. Um fato 
importante a ser destacado é que, em geral, os pais têm oferecido drogas para os filhos. 
Conclui-se nessa amostra estudada até o momento que, o início é mais precoce do que a 
média nacional e evidenciou-se um nível elevado de impulsividade e de agressividade 
nos adolescentes estudados. 
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