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Introdução. Os adolescentes constituem um grupo etário que exibe maior exposição a fatores de risco e condutas 
não saudáveis, dentre essas, a utilização de drogas ilícitas que além de ocasionar prejuízos a curto e longo prazo 
na vida desses indivíduos podem favorecer a adoção de outros comportamentos de risco. Objetivo. Determinar a 
prevalência do uso de drogas ilícitas e sua associação com outros comportamentos de risco em adolescentes e jovens 
escolares da cidade de Petrolina- PE. Método. Estudo realizado com 1.326 adolescentes e jovens com idade entre 
12 e 17 anos, estudantes do ensino fundamental e médio das escolas públicas estaduais de Petrolina. O estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa de Universidade de Pernambuco sob CAAE n.24288213.2.0000.5207. 
Foi aplicado um inquérito socioeconômico e o questionário Youth Risk Behaviour Survey (YRBS). Os dados foram 
analisados no SPSS (versão 20.0), foi realizada análise descritiva, possíveis associações calculadas pelo teste de 
Qui-quadrado e utilizada a regressão de Poisson para avaliar a razão de prevalência das variáveis independentes em 
relação ao desfecho. Em todas as análises foi adotado p ≤ 0.05. Resultados. Do total de estudantes analisados 
(1.275), 12,9% relataram já ter usado alguma droga ilícita na vida. Na análise multivariada, a utilização de drogas ilíci-
tas teve associação significativa com uso do tabaco, episódios de bebedeira, comportamentos violentos e com o sexo 
masculino. Conclusão. O uso de drogas ilícitas teve associação significativa com outros comportamentos de risco, 
como o uso do tabaco, episódios de embriaguez e condutas violentas. Apesar da prevalência de uso de drogas ilícitas 
não ter sido tão expressiva, ela indica a existência do problema, havendo a necessidade do desenvolvimento de ações 
no ambiente escolar direcionadas à problemática em questão.
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