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RESUMO 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde droga é qualquer substância não 

produzida pelo organismo que tem a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus 

sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento. A caracterização do cenário 

mundial em relação ao consumo de substâncias psicoativas revela que, em 2007, 172 

milhões de pessoas utilizaram algum tipo de droga ilícita e cerca de 20 a 38 milhões de 

pessoas no mundo são usuários problemáticos, ou seja, são aqueles que sofrem danos 

maiores em relação ao consumo de drogas e tornam-se dependentes. A relação do indivíduo 

com cada substância dependendo do contexto pode ser inofensiva ou apresentar poucos 

riscos e até mesmo assumir padrões altamente disfuncionais com prejuízo biológico, 

psicológico e social. No Brasil, o “II Levantamento domiciliar sobre uso de drogas 

psicotrópicas”, estudo que envolveu uma população com faixa etária entre 12 e 65 anos, 

determinou que 22,8% da população estudada havia feito consumo de alguma substância 

psicoativa (exceto tabaco e álcool) alguma vez na vida. Se comparado com a população 

geral brasileira de 12 a 65 anos de idade, o uso na vida de drogas ilícitas é pelo menos duas 

vezes maior entre os universitários. Esses dados têm apontado para a magnitude do uso de 

drogas entre essa parcela da população, além da existência de características individuais e 

acadêmicas que deveriam ser consideradas no desenvolvimento de estratégias de prevenção 

e tratamento destinadas a essa população. Objetivo: Analisar e descrever a produção 

científica brasileira nos últimos cinco anos acerca do uso de drogas entre estudantes. 

Metodologia: Estudo apresentado como método de Revisão Integrativa abrangendo 

produções científicas nacionais sobre o tema abordado a partir das palavras-chave “drogas” 

e “universitários”, na base de dados LILACS. Resultado: Foram selecionados 17 artigos, 

organizados em planilhas de acordo ano de publicação, região, abordagem metodológica e 

áreas de conhecimento dos estudantes. Conclusão: A pluralidade de pesquisas analisadas 

aponta para a complexidade do assunto, além da importância de aprofundá-lo. É preciso 

investir cada vez mais em políticas e programas que abordem a questão das drogas no 

âmbito da universidade. 

Principais abordagens: drogas; universitários, saúde mental. 

 



ABSTRACT 

 

According to the World Health Organization drug is any substance not produced by the 

body that has the property of acting on one or more of its systems, producing changes in its 

functioning. The world scenario in relation to the consumption of psychoactive substances 

says that in 2007, 172 million people used some type of illicit drug and nowadays about 20 

to 38 million people in the world have problems with those substances becoming drug 

addicted. The relation between a person and each substance may be harmless or represent 

low danger and even assume dysfunctional patterns with biological, psychological and 

social impairment. In Brazil, the "II Household survey on the use of psychotropic drugs", a 

study that involved a population aged between 12 and 65 years, determined that 22.8% of 

the population had consumed some psychoactive substance (except tobacco and alcohol) 

ever in life. When compared to the Brazilian population from 12 to 65 years old, the use of 

illicit drugs in the life is, at least, twice as high among university students. These data 

indicate the big problem we've been fighting with this specially group. Besides that, we can 

see the existence of individual and academic characteristics that should be considered in the 

case of creating prevention and treatment strategies for these people. Objectives: To 

analyze and describe the Brazilian scientific production in the last five years about the use 

of drugs among university students; chart the groups according to year of publication, 

region, methodological approach and areas of interest. Methodology: This study was 

presented as an integrative review method covering national scientific productions on the 

topic addressed from the keywords "drugs" and "university students”, in the LILACS 

database. Results: Were selected 17 articles, organized according to year of publication, 

region, methodological approach and student areas of interest. Conclusion:  

The plurality of research analyzed points to the complexity of the subject, as well as tha 

importance of deepning it. Increasingly, we nedd to invest in policies and programs that 

adress the issue of drugs within de university.  

Main approaches: drugs; university students, mental health. 

 

 

      



 SUMÁRIO 

 

RESUMO 

ABSTRACT 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

LISTA DE TABELAS 

 

1 INTRODUÇÃO, p. 10 

1.1 QUESTÃO NORTEADORA, p. 11 

1.2 OBJETO DE ESTUDO, p. 11 

1.3 OBJETIVO, p.11 

1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA, p.11 

 

2 REFERENCIAL CONCEITUAL, p.13 

2.1 DROGAS: DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO, p.13 

2.2 USO DE DROGAS: PANORAMA HISTÓRICO E ATUAL, p.14  

2.3 MOTIVAÇÕES PARA USO DE DROGAS ENTRE ESTUDANTES, 

UNIVERSITÁRIOS p.14 

2.4 PROBLEMAS DECORRENTES DO USO DE DROGAS , p.16 

 

3 METODOLOGIA, p.18 

3.1 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS - METODOLÓGICOS, p.18 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO, p.20 

4.1 PERFIL DOS ESTUDOS SELECIONADOS, p.23 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

ASSIST -  Alcohol Smoking and Substance Involvement Screening Test 

 

AUDIT - Alcohol Use Disorders Identification Test (Teste para Identificação de Problemas 

Relacionados ao Uso de Álcool 

 

BVS - Biblioteca Virtual em Saúde 

 

CID 10 - Classificação Internacional De Diagnóstico 10ª Revisão 

 

CONACE -  Conselho Nacional Para o Controle de Entorpecentes 

 

DeCs - Descritores em Ciências da Saúde  

 

LILACS - Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

 

OMS - Organização Mundial De Saúde 

 

RAPS – Rede de Atenção Psicossocial 

 

SENAD - Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas 

 

SPAs - Substâncias Psicoativas 

 

SUS – Sistema Único de Saúde 

 

UNODC - United Nations Office On Drugs 

 

WHO - World Health Organization 



LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1: Estudos selecionados de acordo com título, autores, objetivos, base de dados, 

periódico e ano de publicação. 

 

 TABELA 2: Estudos selecionados em relação ao ano de publicação das obras. 

 

TABELA 3: Estudos selecionados em relação à região de publicação das obras. 

 

TABELA 4: Estudos selecionados em relação à abordagem metodológica. 

 

TABELA 5: Instrumentos utilizados nas abordagens das pesquisas de campo. 

 

TABELA 6: Estudos selecionados em relação a  área de conhecimento dos estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

 Ao longo da minha formação como enfermeira pela Universidade Federal 

Fluminense, a temática de álcool e drogas me foi apresentada através da perspectiva da 

Saúde Mental.  Em 2014 ao ingressar no projeto Pró-PET SAÚDE MENTAL Álcool e 

outras drogas, pude experienciar a prática de serviços de cuidado a usuários de drogas 

como o Serviço de Álcool e Drogas (SAD) do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba e o 

Consultório na Rua - Niterói. 

 O conhecimento da prática me colocou frente ao desafio do cuidado aos usuários de 

drogas no sistema de saúde e impulsionou o início da minha jornada na pesquisa sobre 

drogas. Em 2015, por meio do Projeto de Iniciação Científica sobre Uso de drogas entre 

universitários, venho aprofundando a pesquisa por essa parcela específica da população.  

  Calcula-se que 230 milhões da população adulta do mundo consumiram algum tipo 

droga ilícita pelo menos uma vez no ano de 2010 (UNODC, 2012). Estudos revelam que 

universitários apresentam índices mais elevados de consumo do que a população em geral. 

Em 2010, o I Levantamento Nacional sobre o Uso de Álcool, Tabaco e outras Drogas entre 

Universitários de 27 Capitais Brasileiras, apontou que o álcool é a droga de maior consumo, 

tanto em relação ao uso na vida, quanto nos últimos 12 meses e nos últimos 30 dias 

(BRASIL, 2010). Observou-se também, que quase metade dos universitários já consumiu 

alguma droga ilícita pelo menos uma vez na vida. 

 O Brasil conta hoje com 2.252 Instituições de Ensino Superior, totalizando mais de 

5,8 milhões de estudantes universitários. A entrada na universidade, muitas vezes, inaugura 

um período de maior autonomia, possibilitando novas experiências, mas também, para 

muitos, se constitui em um momento de maior vulnerabilidade, tornando-os mais 

suscetíveis ao uso de drogas e suas consequências (BRASIL, 2010).  

 O ingresso na universidade constitui o momento de maior vulnerabilidade para os 

jovens, devido, principalmente, à vivência de novas experiências, ao afastamento da família 

e aos novos vínculos de amizade (JUNIOR, 2015). O abuso de drogas corresponde a uma 

série de agravos sociais e à saúde, como acidentes automobilísticos, comportamento 

violento, distúrbios de conduta, comportamento sexual de risco de transmissão do vírus 

HIV pelo uso de drogas injetáveis. Além disso, outros problemas de saúde decorrem dos 



componentes das substâncias utilizadas e das vias de administração, como o álcool 

associado à cirrose, e o cigarro (nicotina), ao câncer de pulmão. 

 É nesse sentido que as políticas de drogas trazem elementos essenciais, as opções de 

prevenção, intervenção precoce, tratamento, reabilitação e serviços de apoio relacionados 

com a recuperação e estes devem ser orientados pelo objetivo de promover saúde e bem-

estar social entre os indivíduos, famílias e comunidades como mecanismos para reduzir as 

consequências adversas do consumo de drogas (BRASIL, 2003). 

  

1.1 QUESTÃO NORTEADORA 

O que há de produzido na literatura nacional nos últimos cinco anos sobre o uso de 

drogas entre os estudantes universitários? 

 

1.2 OBJETO DE ESTUDO 

 Produção científica brasileira nos últimos cinco anos acerca do uso de drogas entre 

estudantes universitários. 

 

1.3 OBJETIVO 

Analisar e descrever a produção científica brasileira nos últimos cinco anos acerca 

do uso de drogas entre estudantes universitários. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

O ingresso no ensino superior é um acontecimento significativo na vida dos jovens 

que, tradicionalmente, coincide com um período do desenvolvimento psicossocial marcado 

por mudanças importantes. É o período de explorações definido como a idade das 

possibilidades, sendo pautado por instabilidades e reconhecidamente a fase de 

desenvolvimento mais auto focada: o jovem se encontra em um processo de transição 

complexo (OSSE e COSTA, 2011). 

Segundo Andrade (2010), a entrada na universidade configura um período de 

transição, crítico e de vulnerabilidade, sendo que muitos deles se distanciam da família de 

origem pela primeira vez, passam a residir e relacionar-se com outros estudantes, a ter 

maior autonomia, já que estão longe da supervisão de adultos responsáveis, tornando-os 



mais suscetíveis ao uso de drogas e suas consequências. O que justifica a necessidade de 

um maior conhecimento desse fenômeno.  

Para Kerr-Corrêa et al (1999) a preocupação em detectar o uso e abuso destas 

substâncias, bem como as atitudes dos graduandos, baseia-se na presunção de que tal uso e 

atitudes poderão interferir tanto na probabilidade destes estudantes se tornarem dependentes 

e até mesmo interferindo em sua preparação profissional. Musse (2008) aponta que é 

comum observar nos campus universitários as propagandas das festas universitárias, em 

que a bebida alcoólica ganha destaque, sendo a maioria com open bar (bar aberto), 

facilitando seu consumo abusivo e, por conseguinte, o uso das demais drogas.  

A percepção do uso e dos riscos em relação a substâncias psicoativa pode ser fator 

contribuinte para seu uso. De acordo com os estudos do Conselho Nacional para Controle 

de entorpecentes (CONACE, 2007) os alunos de ensino superior têm baixo índice de 

percepção de risco de consumo, o que propicia o uso em qualquer momento, implicando, 

assim, em um aumento no nível de risco e vulnerabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.0 REFERENCIAL CONCEITUAL 

 

2.1 DROGAS: DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2006) droga é qualquer 

substância não produzida pelo organismo que tem a propriedade de atuar sobre um ou mais 

de seus sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento. São conhecidas como 

drogas psicotrópicas ou substâncias psicoativas, drogas utilizadas para alterar o 

funcionamento cerebral, causando modificações no estado mental.  

Há diversas formas de se caracterizar uma droga, seja pelo seu caráter lícito, que são 

aquelas comercializadas de forma legal, podendo ou não estar submetidas a algum tipo de 

restrição ou, ilícita, que são proibidas por lei e ainda podendo ser caracterizada por um 

interesse didático, baseado na sua forma de agir no cérebro através de seus efeitos 

específicos que resulta na modificação da atividade do sistema nervoso central. São 

classificadas como drogas depressoras, estimulantes e perturbadoras da atividade mental 

(LEMOS; ZALESK, 2004). 

De acordo com a Classificação Internacional de Diagnóstico, 10ª Revisão (CID10), 

em seu capítulo Transtornos Mentais e de Comportamento, inclui na lista as seguintes 

substâncias psicoativas: álcool, opióides (morfina, heroína, codeína e diversas substâncias 

sintéticas), canabinóides (maconha), sedativo ou hipnótico (barbitúrico, benzodiazepínico), 

cocaína, outros estimulantes (como anfetamina, e substâncias relacionadas à cafeína), 

alucinógenos, tabaco e solventes voláteis.   

  

 

2.2  USO DE DROGAS: PANORAMA HISTÓRICO E ATUAL  

 

Desde a pré-história o ser humano vem fazendo uso de substâncias psicoativas para 

diversos fins como festivos, terapêutico, religioso, místico entre outros. Ao longo da 

história, a droga não parou de progredir, assim como o homem, assumindo diversas 

características, desta forma tornando-se um grave problema que conflita e alarma a 

sociedade (MACRAE, 2002; NUNES; JOLLUSKIN, 2007). 



A caracterização do cenário mundial em relação ao consumo de substâncias 

psicoativas revela que, em 2007, 172 milhões de pessoas utilizaram algum tipo de droga 

ilícita, sendo a maconha a droga com maior prevalência entre esse grupo de pessoas: de 143 

a 190 milhões de indivíduos fumaram maconha no último ano (UNODC, 2009). Além 

dessas estimativas, demonstra-se que cerca de 20 a 38 milhões de pessoas no mundo são 

usuários problemáticos, ou seja, são aqueles que sofrem danos maiores em relação ao 

consumo de drogas e tornam-se dependentes (UNODC, 2010). 

O “II Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil: 

estudo envolvendo as 108 maiores cidades do país” estimou que 22,8% da população em 

geral, com idade entre 12 e 65 anos, usaram drogas ilícitas pelo menos uma vez na vida 

(excluindo álcool e tabaco), e esse consumo tem aumentado. Entre eles, os jovens com 

idade entre 18 e 24 anos apresentam as maiores taxas de uso de drogas e comportamentos 

de risco. (ECKSCHMIDT; ANDRADE; OLIVEIRA, 2013). 

 

2.3 MOTIVAÇÕES PARA USO DE DROGAS ENTRE ESTUDANTES 

UNIVERSITÁRIOS 

 

No Brasil, o álcool e o tabaco são as drogas psicotrópicas mais utilizadas entre os 

estudantes e, de acordo com Scali; Ronzani (2007) sua alta prevalência de uso pode estar 

relacionada ao consumo permitido legalmente, sendo, de certa forma, incentivadas pela 

sociedade. Arnett (2005) evidencia que a emergência da vida adulta é acompanhada por 

cinco características: (1) ser a idade das explorações de identidade, especialmente nos 

relacionamentos amorosos e no trabalho, (2) da instabilidade, marcada por mudanças de 

parceiros sexuais, empregos e de status educacional, (3) de focar-se em si mesmo, deixando 

de lado valores familiares, (4) de ser uma fase em que não se é nem adolescente nem adulto 

e (5) de ser uma época de possibilidades, quando as esperanças florescem e as pessoas têm 

oportunidade para transformar suas vidas. Esta realidade pode influenciar na saúde do 

indivíduo, principalmente em relação ao uso de drogas, visto que estes fatores podem 

desempenhar um papel de proteção ou de risco para o uso destas substâncias.  

 Em contrapartida, ser universitário, por si só, não significa fator de risco. A fase 

juvenil tem sido muito destacada como um período de risco. É infeliz a tendência de 



caracterizar a fase juvenil como fator de risco e considerar os jovens como pessoas que têm 

condutas de risco per se. É inquestionável que todo desenvolvimento traz riscos consigo, 

mas traz também oportunidades de amadurecimento.  (OSSE E COSTA, 2011). 

 Situações pessoais emocionalmente significativas para a superação de dificuldades 

comuns a essa etapa do desenvolvimento não encontram espaço para discussão em sala de 

aula, nem fazem parte do programa de cursos ou da grade curricular. Quando uma 

necessidade torna-se agravante de uma dificuldade, por vezes ela representa um dilema 

para o jovem inexperiente, que fica sem ter a quem recorrer para receber apoio.  (OSSE E 

COSTA, 2011). 

Segundo Balan e Campos (2006), a escolha da carreira universitária, geralmente, 

ocorre no auge da adolescência, sendo talvez esses momentos em suas vidas em que os 

indivíduos tendem a descobrir prazeres, sensações como poder, liberdade, segurança ou 

fuga. O uso de substância psicoativa pode surgir como uma espécie de “válvula de escape” 

para o enfrentamento de situações ou circunstâncias adversas que possam ocorrer nessa fase 

de suas vidas e socialização. 

Para Kerr-Corrêa, (1999), o consumo dessas substâncias psicoativas aumenta ao 

longo do curso, justificando-se pelo meio que está inserido, como festas e demandas 

exigidas pela universidade. Alguns estudantes encontram dificuldades na adaptação ao 

novo contexto escolar, o que pode favorecer o uso e a manutenção de substâncias 

psicoativas. 

A frequência do uso de bebidas alcoólicas foi analisada por Santos et al. (2009) que 

a classificaram em quatro categorias: nunca, uso experimental (uma a duas vezes e algumas 

vezes em 6 meses), uso moderado ( uma vez por mês e uma vez por semana) e uso pesado 

(algumas vezes por semana e uma ou mais vezes ao dia). Neste estudo identificaram que a 

grande maioria dos estudantes (67%) fizeram o uso experimental de cerveja, sendo que os 

estudantes do gênero masculino fizeram uso de forma mais intensa, nas categorias de uso 

moderado e pesado e o gênero feminino fez uso experimental.   

Em dois estudos (SOUSA, 2008; AGANTE, 2009), os autores descrevem grupo de 

pares como determinante no consumo de substâncias psicoativas, uma vez que são 

constituídos por indivíduos cujas características etárias, físicas, econômicas, sociais e 

culturais são homogêneas. Abordam ainda a influência exercida pela família, seja por meio 



do estímulo ou por meio protetor. De acordo com Sousa (2008) e Agante (2009) o grupo de 

pares e a família influenciam tanto nas atitudes em relação ao consumo de bebidas 

alcoólicas e outras drogas, quanto no favorecimento de situações para o consumo, seja no 

momento inicial da experimentação ou na adaptação de padrões de consumo. 

 

 

2.4 PROBLEMAS DECORRENTES DO USO DE DROGAS  

 

O uso nocivo do álcool tem sido associado à morte de cerca de 2,3 milhões de 

pessoas anualmente em todo o mundo, enquanto 5,1 milhões de mortes têm sido associadas 

ao uso de tabaco. Isso significa que, mundialmente, cerca de 12% de todas as mortes, todos 

os anos, estão relacionadas ao uso de tabaco (8,7%) e álcool (3,8%), enquanto um número 

estimado de 245 mil mortes está relacionado ao uso ilícito de alguma outra substância. 

(WHO, 2009). No Brasil, o álcool e o tabaco são as drogas psicotrópicas mais utilizadas 

entre os estudantes e, de acordo com Scali; Ronzani (2007) sua alta prevalência de uso pode 

estar relacionada ao consumo permitido legalmente, sendo, de certa forma, incentivadas 

pela sociedade.  

 Cabe às instituições de ensino superior facilitar essa transição, promovendo a 

criação de contextos que visem à integração total do indivíduo para a permanência com 

qualidade do estudante na universidade até a conclusão do curso. Deve haver uma 

preocupação constante das universidades em conhecer as dimensões da qualidade de vida 

de seus estudantes (SANTOS, 2006).  

 A invisibilidade predominante dos jovens como sujeitos sociais e atores estratégicos 

do desenvolvimento, associada à omissão de respostas, gera vazios e perigos para o 

desenvolvimento juvenil e para a sociedade. Associados ao uso de drogas e o consequente 

desenvolvimento e implementação de programas preventivos e estratégias de assistência 

para o controle e/ou redução do uso indevido de substâncias entre os universitários e jovens 

de mesma faixa etária da população geral.  

 É possível analisar, através da revisão de literatura, que enquanto uns apontam a 

necessidade de investir em prevenção, intervenção precoce, tratamento, reabilitação e 

serviços de apoio relacionados com a recuperação, outros ainda vem no sentido do controle 



do uso de drogas através da redução da oferta e acesso às substâncias. 

 As políticas de drogas devem ter como objetivo promover saúde e bem-estar social 

entre os indivíduos, famílias e comunidades como mecanismos para reduzir as 

consequências adversas do consumo de drogas. Desse modo, verifica-se a importância do 

investimento em educação em saúde no ambiente universitário, de forma a oferecer o apoio 

necessário a um consumo seguro de drogas, através me medidas educativas e preventivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.0 METODOLOGIA 

 

Este estudo trata-se de uma Revisão Integrativa, abrangendo produções científicas 

nacionais sobre o tema abordado. Recebe a denominação de integrativa porque fornece 

informações mais amplas sobre um assunto/problema, constituindo, assim um corpo de 

conhecimentos fazendo com que o revisor/pesquisador possa elaborar uma revisão 

integrativa com diferentes finalidades, desde para a definição de conceitos e revisão de 

teorias até, análises metodológicas dos estudos incluídos de um tópico particular (ERCOLE 

et al.,2014). 

Esse método permite a utilização de pesquisa quase experimental e experimental, 

combinando dados de literatura teórica e empírica, gerando uma compreensão satisfatória 

do tema de interesse. A variedade que existe na composição desse tipo de estudo em 

conjunção da multiplicidade de finalidades que ele pode ter, apresenta um resultado 

completo de conceitos complexos, teorias, problemas relevantes para a enfermagem 

(MENDES et al., 2008). 

A pesquisa qualitativa pode ser entendida como aquela que produz achados não 

provenientes de quaisquer procedimentos ou formas de quantificação. Por meio desta 

modalidade de pesquisa é possível compreender sobre o universo simbólico e particular das 

experiências, comportamentos, emoções, ou ainda, compreender sobre o funcionamento 

organizacional, os movimentos sociais, os fenômenos culturais e interações entre as pessoas, 

seus grupos sociais e instituições (MEDEIROS, 2012). 

 

3.1 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS - METODOLÓGICOS 

 

Para a construção de uma revisão integrativa relevante é preciso percorrer 6 etapas 

distintas, similares aos estágios de desenvolvimento de pesquisa convencional: 1- 

estabelecimento de hipótese; 2- amostragem ou busca na literatura; 3- categorização dos 

estudos; 4- avaliação dos estudos incluídos; 5- interpretação dos resultados; 6- síntese dos 

resultados ou apresentação da revisão. (MENDES et al., 2008)   

Na primeira etapa ocorreu a definição do tema a partir elaboração da pergunta 

norteadora: o que há produzido na literatura nacional nos últimos cinco anos sobre o uso de 



drogas entre os estudantes universitários? Com base nesse questionamento foram 

estabelecidas as palavras-chave; na segunda etapa foram estabelecidos os critérios para 

inclusão e exclusão dos estudos/amostragem para busca nas bases de dados; na terceira 

etapa foram definidas as informações a serem extraídas dos estudos selecionados; na quarta 

etapa foi realizada a análise compreensiva e crítica dos estudos selecionados; na quinta 

etapa, houve a discussão dos resultados alcançados; na sexta etapa foi realizada a conclusão 

da revisão e criação do resumo com as evidências disponíveis.  

Para a busca, foram sintetizados dados obtidos em pesquisas através do portal da 

Biblioteca Virtual em Saúde, cujo objetivo baseou – se na identificação de artigos 

científicos relacionados ao tema. Primeiramente, realizou-se uma busca no DecS para 

identificação dos descritores exatos relacionados ao tema, tendo sido dois identificados: 

“Usuários de Drogas” e “Estudantes”. Todavia, em busca na BVS, não foram encontrados 

documentos para a pesquisa do primeiro descritor isolado e o mesmo resultado ocorreu na 

busca de ambos os descritores combinados pelo operador boleano AND. Desta forma 

tornou-se inviável realizar a pesquisa através de descritores exatos, tendo sido optado então 

o uso de palavras-chave. 

 Foram utilizadas as palavras-chave “drogas” e “universitários”, tendo sua 

combinação utilizada para pesquisa. Foram encontrados 6.489 documentos que continham 

ambas palavras combinadas no título, resumo ou assunto. Como critérios de inclusão, 

determinou – se textos completos e gratuitos disponíveis online, referentes aos últimos 

cinco anos e em português. Tendo sido aplicados estes critérios obteve-se um total de 56 

artigos disponíveis. Foram excluídos artigos científicos em português realizados no exterior; 

artigos sobre uso de drogas prescritas e artigos duplicados. Por meio da análise criteriosa, 

incluindo a leitura dos títulos e resumos de tais referências, foram selecionados 17 artigos, 

sendo que os demais não se relacionam com o tema ou não se encaixam nos critérios de 

inclusão. Para melhor aderência ao tema, após esse processo os artigos foram organizados 

com auxílio do programa Word 2010. 

 

 

 

 



4.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diante da obtenção das informações e verificação das fontes, criou-se um quadro 

que contém dados extraídos de cada obra em potencial. O material coletado foi organizado 

em tabela de acordo com o título, autores, objetivos, base de dados, periódico e ano de 

publicação. 

TABELA 1: estudos selecionados em potencial, de acordo com título, autores, 

objetivos, base de dados, periódico e ano de publicação: 

TÍTULO            AUTOR (ES)       OBJETIVOS   REVISTA/    

PERIÓDICO  

BASE DE  

DADOS 

ANO 

Implicações do uso 

de álcool, tabaco e 

outras drogas na 

vida do 

universitário 

Gilmar Antoniassi 

Júnior; Carolina de 

Meneses Gaya. 2015 

Verificar os 

comportamentos de 

risco relacionados ao 

uso de álcool e outras 

drogas entre 

universitários. 

Revista 

Brasileira de 

Promoção à 

Saúde 

(impressa) 

LILACS 2015 

Consumo de drogas 

entre estudantes 

universitários: 

família, 

espiritualidade, e 

entretenimento 

moderando a 

influência dos pares 

Maria Terezinha 

Zeferino; Halley 

Hamilton; Bruna 

Brands; Maria da Glória 

Miotto Wright; 

Francisco Cumsille; 

Akwatu Khenti.  

Investigar o papel da 

família, da 

espiritualidade e do 

entretenimento em 

moderar a relação da 

influência dos pares 

sobre o consumo de 

drogas entre 

estudantes 

universitários. 

Texto & 

Contexto 

Enfermagem 

LILACS - 

Express 

2015 

Uso de tabaco e 

fatores associados 

entre alunos de uma 

universidade de 

Criciúma (SC) 

Maria Inês da Rosa1; 

João Filipe Feltrin 

Caciatori;, Ana Paula 

Ronzani Panatto; Bruno 

Rosa Silva; Jeison 

Cleiton Pandini; 

Luciana Bocaccio Sperb 

de Freitas; Maria 

Eduarda Fernandes dos 

Reis; Suéli Lummertz 

Souza; Priscyla Waleska 

Targino de Azevedo 

Simões. 

Investigar o uso de 

tabaco e fatores 

associados entre 

universitários do Sul 

do Brasil no ano de 

2010. 

Caderno de 

saúde coletiva 

RJ 

LILACS- 

Express 

2014 

O consumo de 

substâncias 

psicoativas entre 

estudantes 

universitários: uma 

revisão de literatura 

Ligia de Andrade 

Teixeira 

Analisar o que a 

literatura aborda em 

relação ao uso de 

drogas entre 

estudantes 

universitários. 

Faculdade de 

Medicina de 

Marília - 

Trabalho de 

Conclusão de 

Curso 

Enfermagem em 

Psiquiatria e 

Saúde Mental 

do Programa de 

Aprimoramento 

Profissional/SE

LILACS 2014 

 



S-

Fundap/FAME

MA) 

Consumo de álcool 

e exposição ao HIV 

entre universitários: 

associação dos 

conhecimentos 

sobre HIV e 

práticas sexuais 

Ingryd Cunha Ventura 

Felipe 

Discutir a associação 

entre padrão de 

consumo de álcool e 

dimensões de risco à 

exposição do HIV. 

Universidade do 

Estado do Rio 

de Janeiro – tese 

de Doutorado 

LILACS 2014 

Uso de Álcool e 

Expectativas do 

Beber entre 

Universitários:  

Uma Análise das 

Diferenças entre os 

Sexos 

Alexandre Fachini; 

Erikson Felipe Furtado 

Analisar 

comparativamente o 

consumo de álcool e 

expectativas do beber 

de homens e 

mulheres, verificando 

a relação entre as 

variáveis. 

Psicologia: 

teoria e pesquisa 
LILACS-

Express 

2013 

Uso de 

moderadores de 

apetite entre 

estudantes da área 

da saúde na Região 

Sul do Brasil 

Carlos Zubaran; Rubia 

Lazzaretti. 

Estabelecer a 

prevalência do uso de 

moderadores de 

apetite entre 

estudantes da área da 

saúde na Região Sul 

do Brasil.      

Einstein (São 

Paulo) 
LILACS 2013 

Uso de substâncias 

psicoativas por 

futuros educadores 

Flávia Portugal; 

Crispim Cerutti Júnior; 

Marluce Miguel de 

Siqueira 

Estabelecer o perfil do 

consumo de 

Substâncias 

Psicoativas (SPAs) 

entre estudantes do 

curso de Pedagogia da 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Caderno de 

saúde coletiva 

RJ 

LILACS-

Express 

2013 

Comparação do uso 

de drogas entre 

universitários 

brasileiros, norte-

americanos e 

jovens da 

população geral 

brasileira 

Frederico Eckschmidt; 

Arthur Guerra de 

Andrade; Lúcio Garcia 

de Oliveira 

Comparar o uso de 

drogas entre os 

universitários e a 

população geral 

brasileira, assim como 

com os universitários 

norte-americanos, 

identificando 

possíveis diferenças 

de uso pela 

interferência da 

cultura. 

Jornal Brasileiro 

de Psiquiatria 
LILACS-

Express 

2013 

Uso de álcool e 

tabaco entre 

estudantes de 

Psicologia da 

Universidade 

Federal do Espírito 

Santo 

Marcos Vinícius 

Ferreira dos Santos; 

Denis Soprani Pereira1; 

Marluce Miguel de 

Siqueira 

Traçar o perfil do uso 

de álcool e tabaco 

entre universitários do 

curso de graduação 

em Psicologia do 

Centro de Ciências 

Humanas e Naturais 

da Universidade 

Federal do Espírito 

Santo. 

Jornal Brasileiro 

de Psiquiatria 
LILACS-

Express 

2013 

Prevalência do uso 

de drogas entre 

acadêmicos de uma 

universidade 

particular do sul do 

Brasil 

Sandra Braga de 

Medeiros; Suelem 

Varela Rediess; Nelson 

Hauck Filho; Maria 

Isabel Morgan Martins; 

Cláudia Galvão Mazoni 

Investigar a 

prevalência e motivos 

do uso de álcool, 

tabaco e outras drogas 

por acadêmicos. 

Aletheia LILACS-

Express 

2012 



Investigação do uso 

de drogas lícitas e 

ilícitas entre 

universitarios de 

instituições de 

ensino superior 

(públicas e 

privadas) no 

município de Picos 

no Piauí 

Rivelilson Mendes de 

Freitas; Danelle da 

Silva Nascimento; 

Pauline Sousa dos 

Santos 

Investigar a 

prevalência do uso de 

substâncias 

psicoativas lícitas e 

ilícitas entre os 

universitários. 

Revista 

eletrônica de 

saúde mental – 

álcool e drogas 

LILACS 2012 

Policonsumo 

simultâneo de 

drogas entre 

estudantes de 

graduação da área 

de ciências da 

saúde de uma 

universidade: 

implicações de 

gênero, sociais e 

legais, Santo André 

- Brasil 

Maria do Perpétuo 

Socorro de Sousa 

Nóbrega; Laura Simich; 

Carol Strike; Bruna 

Brands; Norman 

Giesbrecht; Akwatu 

Khenti 

Entender os padrões 

de policonsumo 

simultâneo de drogas 

e suas implicações de 

gênero, sociais e 

legais entre estudantes 

universitários. 

Texto e contexto 

Enfermagem 

LILACS-

Express 

2012 

Fatores associados 

ao uso de 

substâncias 

psicoativas entre 

universitários de 

pedagogia da 

Universidade 

Federal do Espírito 

Santo 

Flávia Batista Portugal; 

Marluce Miguel de 

Siqueira 

 

Conhecer quais são as 

características 

acadêmicas 

associadas ao uso de 

substâncias 

psicoativas (SPAs) 

entre estudantes da 

pedagogia. 

Caderno de 

saúde coletiva 

RJ 

LILACS-

Express 

2011 

Saúde mental e 

qualidade de vida 

na moradia 

estudantil da 

Universidade de 

Brasília 

Cleuser Maria Campos 

Osse; Ileno Izídio da 

Costa 

Mapear as condições 

psicossociais e a 

qualidade de vida de 

universitários da 

moradia estudantil da 

Universidade de 

Brasília. 

Estudos em 

Psicologia 

(Campinas) 

LILACS 2011 

Álcool e drogas: 

terceira pesquisa de 

atitudes de uso 

entre alunos na 

Universidade de 

São Paulo (USP) 

Gabriela Arantes 

Wagner 

Descrever os 

resultados do referido 

levantamento 

referente ao ano de 

2009 e compará-los 

aos dos anteriores 

(1996 e 2001); 

identificar tendências 

de uso para orientar às 

autoridades 

competentes quanto 

ao desenvolvimento 

de estratégias 

adequadas para o 

controle. 

Universidade 

Federal de São 

Paulo – tese de 

Doutorado 

LILACS 2011 



 

Fonte: Elaboração própria. 2016 

 

4.1 PERFIL DOS ESTUDOS SELECIONADOS 

 

Os estudos selecionados foram publicados no período de 2011 - 2015 em diversos 

tipos de revistas: enfermagem, medicina, saúde mental, psiquiatria, saúde coletiva, e 

psicologia. Foram desenvolvidos no Brasil nos tipos: artigos e teses. A partir dos dados 

oferecidos pela tabela acima, percebemos que o portal LILACS foi o hospedeiro de todos 

os estudos selecionados.  

 A tabela 2, diz respeito ao ano de publicação dos estudos. Ficou evidenciado que, 

dentre os 17 artigos selecionados, destacou-se o ano de 2013 com cinco publicações 

(29,4%), sendo duas pertencentes ao Jornal Brasileiro de Psiquiatria, em seguida o ano de 

2011 com quatro publicações (23,5%) em revistas variadas. 

Vale ressaltar que em 2010 o I Levantamento nacional sobre o uso de álcool, tabaco 

e outras drogas entre universitários das 27 capitais brasileiras, apontou a necessidade de um 

maior conhecimento desse fenômeno para o desenvolvimento de ações de prevenção e 

elaboração de políticas específicas dirigidas para esse segmento.  Além disso, em 2011 foi 

instituída a portaria n
o
 3.088, que institui a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para 

pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de 

crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Dentre os objetivos da RAPS estão a prevenção do consumo e dependência dessas 

substâncias, corroborando para a importância da realização de estudos sobre a temática 

sobre a perspectiva da redução de danos. Esta temática vem sendo abordada ao longo dos 

anos, visto que é de fundamental importância para a questão da saúde pública no Brasil, no 

entanto, as pesquisas entraram em um ritmo decrescente de desenvolvimento desde o 

Uso de drogas 

antiobesidade entre 

estudantes 

universitários 

Maria do Carmo de 

Carvalho e Martins; 

Manoel Dias de Souza 

Filho; Felipe Cipião 

Moura; Juliana de 

Sousa Ribeiro de 

Carvalho; Marina Costa 

Müller; Rebeka  Neves; 

Patrícia Mousinho; Iúri 

Paz  

Avaliar o uso de 

drogas antiobesidade 

entre estudantes de 

uma universidade 

pública. 

Revista da 

associação 

médica 

Brasileira 

LILACS 2011 



“boom” em 2013. 

 

Tabela 2: Estudos selecionados em relação ao ano de publicação das obras. Niterói, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscando identificar as regiões as quais se concentram os estudos selecionados, 

ficou evidenciada conforme a tabela abaixo, uma maior concentração de pesquisas 

científicas na região sudeste, correspondendo a 64,7% dos estudos em questão, seguido da 

região sul com 17,6%. Tal fato pode ser decorrente a concentração dos pesquisadores, visto 

que foi possível identificar o mesmo autor em mais de um artigo, tomando-os como autores 

referência para a pesquisa. Segundo o Mapa do Ensino Superior do Brasil (2015) a região 

sudeste abriga 2,9 milhões de matrículas de ensino superior do país, além disso lá foram 

produzidos importantes estudos sobre a temática como o I e o II Levantamento Domiciliar 

sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil, que envolveram as 108 maiores cidades do 

país. 

 

Tabela 3: Estudos selecionados em relação a região de publicação das obras. Niterói, 

2017. 

 

REGIÃO AMOSTRA PORCENTAGEM 

Norte - - 

Nordeste 2 11,7% 

Centro-Oeste 1 5,8% 

Sudeste 11 64,7% 

Sul 3 17,6% 

ANO  AMOSTRA  PORCENTAGEM 

2011 4 23,5% 

2012 3 17,6% 

2013 5 29,4% 

2014 3 17,6% 

2015 2 11,7% 



Outra questão que foi avaliada nos artigos selecionados diz respeito à abordagem 

metodológica das obras publicadas, conforme pode ser observado na tabela 4. Foi possível 

identificar que apenas 1 artigo (5,8%) tinha abordagem qualitativa, sendo este a única 

revisão de literatura entre os estudos. Segundo Medeiros (2012), entende-se como pesquisa 

qualitativa aquela que produz evidências independente das formas de procedimento ou de 

formas de quantificação, visto que permitem compreender o mundo simbólico e particular 

das experiências, além de entender sobre o funcionamento organizacional, os fenômenos e 

as interações entre as pessoas, seus grupos sociais e as instituições.  

A abordagem quanti-quali também foi utilizada em apenas 1 artigo (5,8%), sendo 

este um estudo comparativo entre o consumo de drogas entre universitários brasileiros, 

norte-americanos e jovens da população geral brasileira. Para a análise, foram utilizados os 

dados do I Levantamento Nacional sobre o Uso de Álcool, Tabaco e outras Drogas entre 

Universitários das 27 Capitais Brasileiras, do II Levantamento Domiciliar sobre Uso de 

Drogas Psicotrópicas no Brasil, além de levantamento na base de dados do National Survey 

on Drug Use and Health. Foi realizada uma análise estatística dos dados, seguida de 

discussão. Eckschmidt; Andrade; Oliveira (2013) observaram que a frequência de uso de 

drogas pelos universitários no Brasil é maior que a da população geral entre 18 e 24 anos de 

idade, entretanto é inferior ao uso por universitários norte-americanos de 18 a 25 anos, 

exceto pelo maior consumo de inalantes entre os estudantes brasileiros. O estudo buscou 

identificar possíveis diferenças de uso pela interferência da cultura. Os autores associaram 

as possíveis influências para essa diferença ao contexto ambiental, de saúde e educação e 

aos fatores socioeconômicos e salientam a importância de conhecer as particularidades do 

uso de drogas entre os universitários para a detecção precoce desse consumo.  

Através da tabela 4, pode se observar que um total de quinze dos dezessete estudos 

selecionados (88,2%) consiste em pesquisa de campo. Segundo Gerhardt e Silveira (2009) a 

pesquisa de campo caracteriza-se pela investigação em que, além da pesquisa bibliográfica, 

se realiza a busca das informações diretamente com a população. Seus resultados, 

geralmente auxiliam no diagnóstico de situações e favorece a intervenção, proporcionando 

transformações na prática. Todos esses estudos são transversais, utilizam-se de abordagem 

quantitativa (88,2%), são realizados através de questionários anônimos e autoaplicáveis, 

tendo como variação o instrumento utilizado. Dentre estes, os que se destacaram estão 



evidenciados na Tabela 5, onde pode-se observar que: em seis artigos (40%) os 

questionários utilizados foram elaborados pelos próprios autores; quatro (26,6%) dos 

artigos se utilizam do ASSIST, três (20%) utilizam o AUDIT e três utilizam o questionário 

proposto pela SENAD.  

 ASSIST é a sigla em inglês para Alcohol Smoking and Substance Involvement 

Screening Test (Teste para Triagem do Envolvimento com Fumo, Álcool e outras drogas). 

Ele avalia uso, abuso e problemas decorrentes do consumo de dez tipos de substâncias: 

tabaco, álcool, maconha, cocaína ou crack, anfetaminas ou êxtase, inalantes, hipnóticos ou 

sedativos, alucinógenos, opioides e outras drogas. O instrumento possibilita a utilização de 

pontos de corte para a classificação dos indivíduos usuários de 10 tipos de substâncias, 

conforme a severidade do padrão do uso, em: Sem necessidade de intervenção, Necessidade 

de intervenção breve e Necessidade de intervenção intensiva (MEDEIROS et. al, 2012). 

As questões do ASSIST versam sobre: a frequência do uso dessas substâncias na 

vida e nos últimos três meses; os problemas relacionados ao uso; a preocupação a respeito 

do uso por parte de pessoas próximas ao usuário; os prejuízos na execução de tarefas 

esperadas; as tentativas malsucedidas de cessar ou reduzir o uso; o sentimento de 

compulsão e o uso por via injetável (JUNIOR, 2015). 

AUDIT é a sigla em inglês para Alcohol Use Disorders Identification Test (Teste 

para Identificação de Problemas Relacionados ao Uso de Álcool), é um questionário que 

avalia o consumo dessa substância nos últimos 12 meses. As três primeiras questões 

verificam a quantidade e a frequência do uso; as três seguintes apontam para a ocorrência 

de sintomas de dependência; as últimas quatro abordam problemas na vida relacionados 

com o consumo de bebidas alcoólicas (FIGLIE, 1997). É um teste de caráter preventivo, 

que abarca a detecção do não uso até a provável dependência, em diversos níveis de 

consumo. Compreende questões correspondentes aos principais critérios diagnósticos da 

CID-10 e pode ser realizado por meio de entrevista individual ou autoaplicado (BRASIL, 

2009). 

O instrumento utilizado pela SENAD para realizar o I Levantamento Nacional 

Sobre o Uso de Álcool, Tabaco e Outras Drogas Entre Universitários das 27 Capitais 

Brasileiras, foi composto por 98 questões fechadas com o propósito de conhecer o perfil e o 

estilo de vida do universitário brasileiro, com ênfase sobre o uso de drogas e seus 



transtornos, comportamentos de risco e existência de comorbidades psiquiátricas (BRASIL, 

2007). 

 

Tabela 4: Estudos selecionados em relação à abordagem metodológica. Niterói, 2017. 

 

ABORDAGEM 

METODOLÓGICA 

AMOSTRA PORCENTAGEM 

Qualitativa 1 5,8% 

Quantitativa 15 88,2% 

Quanti-quali 1 58,8% 

Revisão de literatura 1 5,8% 

Pesquisa de Campo 15 88,2% 

 

Tabela 5: Instrumentos utilizados nas abordagens das pesquisas de campo. Niterói, 2017. 

 

INSTRUMENTO AMOSTRA PORCENTAGEM 

ASSIST 4 26,6% 

AUDIT 3 20% 

SENAD 3 20% 

ELABORAÇÃO PRÓPRIA 6 40% 

OUTROS 6 40% 

 

 

No conjunto dos artigos observa-se, dentre as pesquisas de campo, a população mais 

estudada pelos autores agrega as ciências biológicas, humanas e exatas (53,3%). Medeiros 

et. al (2012) apontam que os resultados mostraram não haver associação estatisticamente 

significativa entre as diferentes áreas acadêmicas e o uso de substâncias lícitas. Em seguida 

estão os estudantes universitários das ciências biológicas (29,4%). Esse achado pode estar 

relacionado com o fato de que tais estudantes são considerados pela sociedade como 

modelo de envolvimento e comprometimento nas ações de saúde, incluindo sua prevenção, 

manutenção e recuperação (KERR-CORREA; et al, 1999).  

Em contrapartida, o estudo de Wagner (2011) aponta que os alunos das ciências 

humanas fazem uso de drogas com maior frequência. Dentre esses estudantes, o álcool e o 

tabaco foram as substâncias psicoativas (SPAs) com maior uso na vida, com 62,9 e 23,8%, 

respectivamente. Além disso, o uso na vida de SPAs lícitas estava associado à religião, 

enquanto as ilícitas relacionavam-se ao sexo e à classe socioeconômica (PORTUGAL; 

SIQUEIRA, 2011). 



O termo “uso na vida” refere-se ao uso experimental, ou seja, pelo menos uma vez 

na vida; o uso nos últimos 12 meses (no ano) significa pelo menos uma vez nos 12 meses 

que antecederam a entrevista; nos últimos 30 dias (no mês) equivale à utilização de alguma 

substância psicoativa pelo menos uma vez nos 30 dias que antecederam a entrevista 

(BRASIL, 2007). O uso na vida não mostra a dimensão do uso recente de drogas (como 

quando é feito pelas medidas nos últimos 12 meses e nos últimos 30 dias), incluindo, em 

sua frequência, os dados de ex-usuários. (ECKSCHMIDT; ANDRADE, OLIVEIRA, 2013) 

 

Tabela 6: Estudos selecionados em relação a  área de conhecimento dos estudantes. Niterói, 

2017. 

ÁREA DE CONHECIMENTO AMOSTRA PORCENTAGEM 

Ciências Biológicas 5  33,3% 

Ciências Humanas 2 13,3% 

Ciências Exatas - - 

Todas 08 53,3% 

 

 

Teixeira (2014) aponta que, de acordo com os autores, as drogas mais utilizadas 

pelos estudantes são: álcool, tabaco, maconha, cocaína, benzodiazepínico, anfetamina, 

solventes ou inalantes e sedativos. As drogas mais consumidas na vida são o álcool, o 

tabaco e a maconha. O grupo de pares e a família influenciam tanto nas atitudes em relação 

ao consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas, quanto no favorecimento de situações 

para o consumo.  

O artigo de Nóbrega et al. (2012) avaliou o policonsumo de drogas no período dos 

últimos 12 meses, onde o álcool manteve a posição de substância mais consumida, seguido 

de tabaco, drogas psicoativas prescritas, maconha e inalantes. Quanto ao uso simultâneo, 

predominaram as associações de álcool e maconha; álcool e medicamentos prescritos; 

álcool e tabaco e maconha; tabaco e maconha; tabaco e medicamentos prescritos. Rosa et. 

al (2014) detectou que o tabagismo foi significativamente associado a alunos usuários de 

drogas ilícitas, que fazem uso de álcool e que tem algum tabagista na família. 

Em seu estudo, Zeferino et. al (2015) verificaram que 90,8% dos estudantes da 



amostra tinham pelo menos um amigo consumidor de drogas e estabeleceram uma 

associação significativa entre alguns fatores acadêmicos e culturais com o consumo de 

drogas lícitas e ilícitas . Quanto aos motivos para o uso das substâncias psicoativas, os mais 

relatados foram diversão ou prazer, curiosidade e alívio de tensão psicológica (MEDEIROS, 

2012). 

Outro dado que desperta atenção é a paridade entre os sexos no que se refere ao 

consumo de substâncias psicotrópicas. Nesse sentido, no Brasil, os homens da população 

geral brasileira utilizam mais álcool, maconha e inalantes que as mulheres de mesma faixa 

etária e, entre os universitários, a única substância que mostrou alguma diferença entre os 

sexos foi o uso na vida de maconha pelos homens. (ERCKSCHMIDT; ANDRADE; 

OLIVEIRA, 2013). 

No entanto, as análises de Medeiros et. al (2012) não mostraram diferenças 

significativas entre homens e mulheres na prevalência do uso de drogas ilícitas, mas 

apresentaram diferenças significativas para drogas lícitas. Esse estudo demonstrou que a 

prevalência do uso de álcool na vida foi maior para homens do que para mulheres. Não 

houve associações entre sexo e uso de tabaco, hipnóticos ou sedativos. 

Os resultados obtidos no estudo de Portugal; Junior; Siqueira (2013) apontam que 

estudantes que relataram faltar para dormir ou descansar apresentaram maior uso de SPAs 

lícitas e ilícitas, enquanto aqueles que somente faltavam quando estavam doentes, usavam 

menos SPAs lícitas.  

Osse e Costa (2011) observam que estudantes dependentes de recursos institucionais, 

em fases iniciais de curso, a maioria vinda de outros estados, apresentaram pródromos que 

indicaram ansiedade, depressão e dificuldades em relação à ajuda. Comportamentos de 

risco apareceram como forma de solução de problemas relacionados à adaptação ao novo 

contexto.  

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As políticas sobre o consumo de substâncias pressupõem uma complexidade que 

precisa ser reconhecida por quem desejar abordar esse tema com seriedade. Os autores 

recomendam que investimentos nesse segmento devem ser contemplados nas políticas 

preventivas, assim como na elaboração de estratégias para a redução e o controle desse 

consumo. Apontam algumas medidas que podem ser adotadas no cotidiano da universidade, 

como, por exemplo: a implementação de um serviço de prevenção ao uso de drogas e o 

treinamento de habilidades para enfrentamento do estresse. 

Essa revisão da literatura mostra que os resultados dos estudos analisados são 

semelhantes e que há convergências das ideias dos autores. Embora se tenha um número 

relevante de pesquisas sobre a temática, observou-se que a grande maioria dos artigos, 

excetuando-se apenas um, utilizam a abordagem quantitativa. Portanto, para aprofundar as 

discussões em torno da relação dos estudantes universitários com o uso de substâncias 

psicoativas, tornando-as cada vez mais profícuas, sugere-se estudos do tipo qualitativo onde 

as opiniões dos estudantes ganhem espaço.  
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