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RESUMO
Com o ingresso na universidade, a vida do indivíduo tende a passar por diversas
mudanças. Desta forma, é no meio acadêmico que a vida adulta começa a fazer suas
primeiras cobranças e também, acaba ocorrendo o aumento da exposição a substâncias
psicoativas lícitas e ilícitas. Pensando na realidade vivida pelos acadêmicos de
enfermagem, que vão lidar diretamente com o processo saúde-doença e com a vida de
outras pessoas, pode-se destacar o aumento de fatores estressores e a chance de que os
mesmos recorram a drogas psicoativas em busca de solução rápida para todo estresse.
Objetivos: O estudo objetiva avaliar o consumo, a frequência, o contexto e a motivação
no uso de substâncias psicoativas lícitas, produtos farmacêuticos e substâncias
psicoativas ilícitas. Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório, transversal e
correlacional de forma longitudinal e prospectiva. A abordagem metodológica utilizada
foi a quantitativa. A pesquisa foi realizada na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso
Costa (EEAAC), com todos os discentes matriculados na instituição no 2º semestre do
ano de 2014. O instrumento utilizado foi o European School Survey on Alcohol and
other Drugs (ESPAD/2007) que fora traduzido, adaptado e validado para ser usado no
Brasil e os dados recolhidos foram editados pelo investigador numa base
especificamente criada para o efeito no programa SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences) versão 20.0 do Windows. Resultados: Foram coletados 267
questionários. Desse total, 116 discentes consomem substâncias psicoativas lícitas
(43,4%), enquanto 151 negam uso das mesmas (56,6%). Com relação as substâncias
psicoativas ilícitas, 10 discentes responderam que sim (3,7%) e 257 marcaram a opção
negativa (96,3%). E sobre os produtos farmacêuticos, 15 acadêmicos já fizeram uso de
sedativos (5,6%), 63 de tranquilizantes (23,6%), 7 marcaram mais de 1 opção (2,7%) e
181 assinalaram nunca terem feito uso desses medicamentos (67,8%). Conclusão: Por
meio da atual pesquisa, identificou-se que o consumo de determinadas substâncias tem
tido seu início precocemente e que o ingresso na faculdade pode não ser, na maioria dos
casos, fator determinante para começo do uso. Contudo, o aumento a exposição,
aumento da oferta e a construção social que cerca substâncias como o álcool podem
influenciar na criação de hábitos. Mesmo com essa possibilidade, observou-se um
declínio no consumo de substâncias ilícitas e de produtos farmacêuticos.

Palavras-chave: Enfermagem, Saúde mental, Discentes de Enfermagem.

ABSTRACT
With the university entrance, the life of the individual tends to undergo several changes.
In this way, it is in the academic environment that adult life begins to make its first
collections and also, it ends up occurring the increase of exposure to licit and illicit
psychoactive substances. Thinking about the reality lived by nursing students, who will
deal directly with the health-disease process and with the lives of other people, it is
possible to highlight the increase of stressors and the possibility that they use
psychoactive drugs in search of Solution for all stress. Objectives: The study aims to
evaluate the consumption, frequency, context and motivation of the use of licit
psychoactive substances, pharmaceuticals and illicit psychoactive substances.
Methodology: This is an exploratory, transversal and correlational study in a
longitudinal and prospective way. The methodological approach used was quantitative.
The research was carried out at the Aurora Nursing School of Afonso Costa (EEAAC),
with all the students enrolled in the institution in the second half of the year 2014. The
instrument used was the European School Survey on Alcohol and other Drugs (ESPAD
/ 2007) that had been translated, adapted and validated to be used in Brazil and the data
collected were edited by the researcher on a specifically created basis for the purpose in
the SPSS program (Statistical Package for the Social Sciences) version 20.0 of
Windows. Results: 267 questionnaires were collected. Of this total, 116 students
consume licit psychoactive substances (43.4%), while 151 deny their use (56.6%). With
regard to illicit psychoactive substances, 10 students answered that yes (3.7%) and 257
marked the negative option (96.3%). And on pharmaceuticals, 15 scholars have used
sedatives (5.6%), 63 tranquillizers (23.6%), 7 have scored more than 1 option (2.7%)
and 181 have indicated that they have never used these Medicines (67.8%). Conclusion:
Through the current research, it was identified that the consumption of certain
substances has had its onset early and that the entrance in the college can not be, in the
majority of the cases, determinant factor for beginning of the use. However, increasing
exposure, increasing supply and social construction that surrounds substances such as
alcohol can influence the creation of habits. Even with this possibility, there has been a
decline in the consumption of illicit substances and pharmaceuticals.

Key words: Nursing, Mental Health, Nursing Students.
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1. INTRODUÇÃO

1.1.Motivação pessoal

Quando cursei o pré-vestibular no ano de 2011, passava por uma fase
conflituosa: decidir o que se vai cursar na universidade não é tarefa fácil. É assumir um
compromisso com pelo menos quatro anos do seu futuro que vão refletir em toda sua
história.
Todas as dúvidas, questionamentos, medos e ansiedade não costumam cessar
com o ingresso na faculdade. Ao ser aprovada no vestibular e me tornar graduanda do
curso de enfermagem na Universidade Federal Fluminense (UFF) no primeiro semestre
de 2012 passei pela maior mudança da minha vida, o que acontece com muitos
acadêmicosde diversos cursos e instituições. Foi o início de um novo ciclo marcado pela
necessidade de amadurecimento e o aumento de cobranças e responsabilidades, o que
também é uma realidade na vida da maior parte dos jovens que entra para uma
instituição de ensino superior.
Encarar uma cidade nova e, para muitos, inicialmente desconhecida, morar
em república, lidar com disciplinas mais complexas, ter mais responsabilidades não só
academicamente, mas consigo mesmo tendo em vista o início da vida adulta, e também
o aumento da exposição à substâncias como bebidas alcóolicas em festas como as
famosas “choppadas” e “cervejadas” universitárias são algumas das experiências que
vivenciei e que identifico na vida de muitos outros acadêmicos que conheci durante essa
trajetória que vem sendo trilhada. Pude observar nesse tempo que a relação estabelecida
entre muitos discentes e o consumo de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas parecia
sofrer mudanças com o ingresso na universidade e com o passar dos períodos.
No ano de 2013, quando cursava o terceiro período da graduação, tive a
oportunidade de me tornar monitora da disciplina de Promoção a Saúde Mental, onde
conheci também minha orientadora Profa. Dra. Elaine Antunes Cortez. Foi com esse
primeiro vínculo mais forte que comecei a questionar mais como o discente lidava com
sua própria saúde mental. Por meio da observação durante todo período de monitoria,
pude notar que muitos pareciam não atribuir a esse aspecto da vida e da saúde seu
devido valor.
No ano seguinte, ainda trabalhando com a Profa. Dra. Elaine Antunes Cortez,
tive a chance de iniciar como bolsista pelo Programa Institucional de Bolsas de
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Iniciação Científica (PIBIC) no projeto “Saúde mental dos acadêmicos de Enfermagem
no Brasil, Portugal e Espanha”. Essa experiência me aproximou ainda mais do tema e
destacou os questionamentos que haviam sido levantados antes, durante o ano de
monitoria.
Todas as escolhas, interesses e questionamentos que foram feitos e surgiram
no decorrer do curso de graduação, serviram de motivação para que fosse feita uma
pesquisa mais a fundo sobre a saúde mental dos acadêmicos da Escola de Enfermagem
Aurora de Afonso Costa e mais especificamente, uma avaliação do consumo de
substâncias psicoativas destes.

1.2.Objeto de Pesquisa

O consumo de substâncias psicoativasdos discentes da Escola de Enfermagem
Aurora de Afonso Costa (EEAAC).

1.3.Questões norteadoras
 Como é o consumo, a frequência, o contexto e a motivação do uso de
substâncias psicoativas lícitas, ilícitas e produtos farmacêuticos pelos discentes
de Enfermagem?

1.4.Objetivos

- Geral:
Avaliar o consumo, a frequência, o contexto e a motivação no uso de substâncias
psicoativas lícitas (álcool e tabaco); produtos farmacêuticos (sedativos, tranquilizantes,
hipnóticos,...); substâncias psicoativas ilícitas (Haxixe, erva, ecstasy, anfetaminas, etc)
tendo como base o European School Survey on Alcohol and other Drugs, já traduzido e
adaptado para o português (FEIJÃO, 2007)

- Específico:
1.

Identificar a relação que vem sendo estabelecida entre o discente de

enfermagem e substâncias psicoativas;
2. Descrever formas que auxiliem na criação de vínculos mais saudáveis;
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3. Propor uma intervenção precoce nos alunos que apresentem risco de doença
mental, através de um adequado encaminhamento.

1.5.Relevância e justificativa

Há necessidade de mais pesquisas sobre os aspectos biológicos e
psicossociais da saúde mental a fim de melhorar a compreensão dos transtornos mentais
e desenvolver intervenções mais efetivas (OMS, 2001). Assim, foi realizada uma
revisão sobre o tema por meio de uma busca avançada onde evidenciou-se a
necessidade da elaboração do atual trabalho pela constatação dos poucos estudos
encontrados.
A busca foi feita no Portal de Pesquisa da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS),
onde os descritores “Discentes”, “Saúde Mental” e “Enfermagem” foram utilizados.
Aceitaram-se todos os textos, nos idiomas português e inglês e com menos de 10 anos
de publicação, excluindo todos os que não se encaixavam no perfil descrito. Após
realizada leitura dos resumos das publicações previamente selecionadas, constatou-se
que dentre os 13 trabalhos publicados, entre teses, artigos e monografias, apenas 1
tratava da saúde mental dos estudantes universitários.A pesquisa que se destacou foi de
Binotto e Scaurich (2010), que evidenciou a necessidade da realização de estudos e da
divulgação de conhecimento acerca do estresse.
Pela quantidade de artigos encontrados, foi realizada nova busca no site
PubMed, com os descritores “Mental Health”, “Students” e “Nursing”. Os filtros
selecionados utilizados foram de texto completo, nos idiomas inglês e português e
publicado nos últimos 10 anos, tendo sido excluídos também todas as publicações que
não se encaixavam. Foram encontradas 17 publicações, dentre as quais apenas 4
abordavam o tema.
Desta forma,foram encontradas um total de 5 publicações acerca da temática
em questão, sendo uma delas do Brasil, duas da China, uma do Reino Unido e uma da
Espanha. Considerando a pequena quantidade de trabalhos existentes sobre o tema, este
trabalho de conclusão mostra, assim, sua relevância e busca contribuir ampliando
conhecimentos e elaborando intervenções positivas para a saúde mental dos acadêmicos
de enfermagem.
Seguindo ainda a ideia descrita por Sá (2010), de maneira geral, a saúde
mental vai incluir a capacidade do indivíduo apreciar a vida e procurar um equilíbrio
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entreatividades e esforços para alcançar um estado de invulnerabilidade psicológica. O
discente é exposto a um novo mundo em que substâncias psicoativas são mais
facilmente encontradas e onde há um aumento de exigências e responsabilidades, como
consequência, consecutivamente, um aumento da exposição do que pode ser encarado
como válvula de escape e a elevação da pressão sofrida se tornam realidade. Avaliar a
forma que o mesmo vem lidando com esses novos fatores nos fornece uma análise de
como os mesmos lidam com sua própria saúde mental.
Tendo em vista que tratamos da formação de trabalhadores da área da saúde
que vão lidar diretamente com pessoas,é importante pensarmos que estes precisam não
só valorizar o cuidado ao outro, mas também cuidar de si e compreender o real peso que
o tema em questão exerce na vida do indivíduo.Pensou-se que, conhecendo mais a
fundo a relação que o estudante de Enfermagem estabelece com os aspectos da Saúde
Mental avaliados neste trabalho ainda dentro da universidade, pode-se pensar em
estratégias para melhorar a promoção da mesma e ainda, exercer influência positiva no
futuro profissional.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. A saúde mental

Antes de se pensar em Saúde Mental, é preciso compreender melhor a saúde e
seu conceito. De acordo com Lemos e Cavalcante Júnior (2009), conquistar em seu
sentido mais amplo a saúde pode ser tido como a promoção da mesma, o que implica na
passagem por todos os setores e equipamentos sociais. Ressaltou-se ainda que o
desenvolvimento desta nos remete à necessidade do que foi dito como “um avanço
social complexo”.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), saúde pode ser definida
não apenas como a ausência de doença, mas como “um estado de completo bem-estar
físico, mental e social”.Esse conceito, apesar de amplo, afirma quea saúde se encontra
fundamentada nos três aspectos citados e que, cada um destes exerce importante papel
na vida do indivíduo. Com isso, alega-se que um dos pilares necessários para que haja
saúde seja o Mental.
Ainda segundo a OMS (2001, p. 3), não existe uma definição oficial para
Saúde Mental:
Os conceitos de saúde mental abrangem, entre outras coisas, o bem-estar
subjectivo, a auto-eficácia percebida, a autonomia, a competência, a
dependência intergeracional e a auto-realização do potencial intelectual e
emocional da pessoa. Numa perspectiva transcultural, é quase impossível
definir saúde mental de uma forma completa. De um modo geral, porém,
concorda-se quanto ao facto de que a saúde mental é algo mais do que a
ausência de perturbações mentais.

A Saúde Mental muitas vezes nos leva a pensar apenas em transtornos
mentais e deixar de lado a promoção de saúde nesse campo. Em acréscimo, muitos
acreditam que ter saúde mental é um estado oposto a doença mental. Logo, se não
houver sintomas de doença, há saúde. Um campo subjetivo do indivíduo, quando
aparentemente saudável, sem sinais de doença, dificilmente vai ser avaliado ou será
pensada na necessidade de prevenção de agravos.
Comprovando a ideia descrita anteriormente, destaca-se o seguinte registro de
Sá (2010, p. 15):
Desde há muito tempo existe a preocupação em definir adequadamente os
conceitos de normalidade e saúde mental. Entende-se implicitamente que a
saúde mental possa ser definida como o oposto à doença mental, pressupondo
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que a ausência de psicopatologia possa identificar um comportamento
normal. A aplicação prática desta formulação tem sido posta em causa por
várias tendências recentes, tornado imperiosa a procura de conceitos e
definições que permitam uma melhor compreensão do continuum saúde e
doença mental.

É importante termos em mente quão complexa é uma avaliação adequada de
aspectos encontrados no campo da saúde mental. Por meio dessa conscientização, temos
o poder de buscar novos instrumentos pensados especificamente para uma análise
correta dentro dessa área e de propor ferramentas para não só identificação precoce de
possíveis problemas em desenvolvimento, como também para resolução de quadros
reversíveis.

2.2. O meio acadêmico, a enfermagem e a saúde mental

Com o ingresso na universidade, a vida do indivíduo tende a passar por
diversas mudanças. É normalmente a etapa em que ocorre o aumento da independência.
E com a crescente liberdade, o discente tende a receber mais responsabilidades e
consequentemente, mais cobranças. São muitas novidades, tendo destaque os diferentes
horários, a formação de novos grupos de amigos, a pressão para ter um bom coeficiente
de rendimento (CR), para participar ativamente de grupos de pesquisa e atividades de
extensão, o aumento da oferta de substâncias psicoativas (principalmente o álcool),
entre outros fatores. O universo acadêmico difere do escolar, trazendo ainda a
necessidade de aprender a lidar e resolver os próprios problemas.
No ambiente acadêmico, a resolução de problemas se faz imperiosa. Além
disso, é sabido que os estudantes universitários passam por momentos de
mudança, desenvolvimento, frustração, crescimento, temores e angústias.
Assim, o ambiente que contribuiria na edificação do conhecimento e ser a
base para as suas experiências de formação profissional se torna, por vezes, o
desencadeador de distúrbios patológicos, quando ocorre uma exacerbação da
problemática do estresse acadêmico nos estudantes. (MONTEIRO, FREITAS
& RIBEIRO, 2007, p. 67)

Pensou-se, desta forma, que é no meio acadêmico que a vida adulta começa a
fazer suas primeiras cobranças. A maneira com que o graduando se adapta a nova
realidade e aprende a encarar e resolver os problemas pode, não só refletir no futuro
profissional do mesmo, pensando no modo com que ele vai enfrentar as adversidades
que surgem na atuação profissional, como gerar um mal-estar psicológico ou até mesmo
o desencadeamento de transtornos.
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Antes de pensarmos nas dificuldades que o discente de enfermagem encara
durante a graduação, no decorrer de sua jornada acadêmica, devemos refletir sobre a
equipe de saúde e a atuação do enfermeiro dentro dela. Na maioria dos serviços de
saúde, principalmente os que envolvem atenção hospitalar, é a equipe de enfermagem
quem passa mais tempo com o paciente. Além de ser responsável pelo cuidado e ficar
muitas vezes frente a dor e sofrimento de seu semelhante, o enfermeiro desempenha
diversos papéis, sendo ainda gestor e líder de uma equipe. São múltiplas funções e
responsabilidades que somadas ao fato de que este profissional trabalha lidando
diretamente com a vida e com o processo de saúde e doença de seres humanos, nos
mostra a necessidade do mesmo saber gerir sua própria saúde mental de forma positiva.
Em contra partida ao que foi exposto anteriormente, de acordo comStacciarini e
Tróccoli (2001), a enfermagem foi classificada pela Health Education Authority como a
quarta profissão mais estressante.Os autores relatam que são poucas as pesquisas que
tentam descobrir os problemas relacionados à profissão no Brasil e que, desde sua
implementação no país, constitui uma categoria profissional marginalizada. É dito ainda
que o enfermeiro vem buscando se afirmar profissionalmente sem ter apoio e a
compreensão de outros profissionais.
Sendo assim, pensou-se na importância de uma avaliação da saúde mental dos
ainda acadêmicos de Enfermagem, que futuramente, serão inseridos no mercado de
trabalho, buscando uma maior compreensão da relação que vem sendo estabelecida
entre discente e gerenciamento de bem-estar psicológico frente a fatores estressores
ainda dentro da graduação.
Devido à complexidade do curso de enfermagem e o lidar com os limites
humanos, o estudante desse curso frequentemente desenvolve sentimentos de
incapacidade frente às atividades exigidas durante sua formação profissional.
Isto faz com que o mesmo possa desenvolver problemas advindos do estresse
como baixa capacidade de concentração e memorização, favorecendo a
diminuição do rendimento acadêmico e da qualidade da assistência de
enfermagem durante os estágios. Como aquele que irá prestar cuidado, o
estudante de enfermagem também necessita “estar sendo cuidado” e manter
sua saúde física e mental em níveis adequados. (MONTEIRO, FREITAS &
RIBEIRO, 2007, p. 67)

Identificando

precocemente

como

se

dá

o

enfrentamento

perante

determinados pontos da saúde mental, pode-se determinar também possíveis
intervenções. Em acréscimo, o presente estudo busca ressaltar a importância do
graduando compreender quão essencial é, para um futuro profissional de saúde,
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aprender a cuidar não só do outro, mas também de si,dando destaque a necessidade de
cuidado não somente com os aspectos físicos da saúde, mas aos mentais.

2.3.Substâncias psicoativas e a universidade

De acordo com a OMS, 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. Segundo Silva (2010), algumas
substâncias vão ser usadas com o objetivo de produzir benefícios, como tratamento de
patologias, e vão ser consideradas medicamentos. Existem ainda, substâncias que
provocam malefícios a saúde, que acabam por ser denominados “venenos” ou “tóxicos”.
É importante destacar que uma mesma substância pode funcionar como medicamento
em alguns casos e toxinas em outros.
Ainda seguindo o exposto por Silva (2010), algumas drogas são capazes de
alterar o funcionamento cerebral, causando modificações no psiquismo, e por isso, são
chamadas de substâncias psicotrópicas ou substâncias psicoativas. Apesar de todas
afetarem o Sistema Nervoso Central (SNC) do indivíduo, nem todas são capazes de
causar dependência.
Segundo site do Ministério da Justiça (BRASIL, 2007), essas drogas se
dividem em três grupos: depressoras, estimulantes e perturbadoras do SNC. As
depressoras atuam fazendo com que o cérebro funcione de forma lenta, diminuindo a
atividade motora, a ansiedade, a atenção, a concentração, e as capacidades de
memorização e intelectual. As estimulantes aceleram a atividade de sistemas neurais,
fazendo com que o indivíduo fique em estado de alerta exagerado, insone e com os
processos psíquicos acelerados. Por último, as perturbadoras são capazes de produzir
uma série de distorções qualitativas no funcionamento cerebral, como delírios e
alucinações. São também chamadas de alucinógenos.
Essas substâncias são separadas ainda entre duas outras categorias: lícitas e
ilícitas. As substâncias lícitas, são as que podem ser comercializadas de forma legal,
podendo ou não ter algum tipo de restrição. Como exemplos, temos o tabaco e o álcool,
sendo este segundo substância de venda restrita no Brasil, autorizada apenas para
maiores de 18 anos.E as substâncias ilícitas são as proibidas por lei, não sendo permitida
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sua comercialização independente do público, como por exemplo, a maconha e a
cocaína.
Falando primeiro sobre o consumo de substâncias lícitas, podemos mais uma
vez citar o álcool e o tabaco como representantes da classe. De acordo com o Segundo
Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (2012), apesar do cigarro ser a substância
que mais mata os brasileiros, por causa de uma série de políticas públicas seu consumo
vem declinando. Por outro lado, o álcool é a droga que mais gera violência urbana e
familiar, contribuindo ainda com 10% para toda carga de doença no país.
Álcool e tabaco são semelhantes em vários aspectos: ambos são substâncias
legais, ambos estão largamente disponíveis na maior parte do mundo, e
ambos são comercializados de maneira agressiva por companhias
multinacionais cujas campanhas de publicidade e promoção têm por objetivo
os jovens. (OMS, 2004, p. 8)

Essas substâncias lícitas têm entrado cada vez mais cedo na vida de alguns
brasileiros. Comprovando esta afirmativa, pode-se observar na análise dos dados
coletados pelo Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (2012) que, dentro da
população participante, houve um aumento no número de indivíduos que experimentou
álcool com idade inferior à 15 anos. De acordo com o estudo,em 2006 um total de 13%
dos participantes do estudo haviam experimentado bebidas alcoólicas antes dos 15 anos
de idade, sendo 4% até os 11 e 9% entre 12 a 14 anos. E em 2012, esse número
aumentou para 22%, tendo 5% experimentado até os 11 e 17% entre 12 a 14 anos de
idade.
Partindo para as substâncias ilícitas, e ainda seguindo o Levantamento
Nacional de Álcool e Drogas (2012), pode-se determinar que a droga desta categoria
com maior prevalência de uso no Brasil é a maconha. De acordo com o World Drug
Report (2014), existe um aumento na dependência de maconha pelos usuários. Foi
apontado ainda um aumento no país do consumo de substâncias estimulantes como a
cocaína, enquanto em outras nações, o uso dos mesmos tem diminuído.
Deve-se destacar que quando falamos do uso de substâncias psicoativas, não
nos limitamos apenas nas que são comumente conhecidas como “drogas”. Parte
importante do atual estudo é também avaliar o uso de certos fármacos, como
tranquilizantes, que também estão incluídos nesses grupos. Deu-se como primeiros
exemplos as substâncias como o álcool e a maconha objetivando destacar da melhor
forma alguns dos representantes da categoria para que haja, o que possa ser, uma melhor
compreensão da mesma.
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Em tempo, devemos pensar também nos tipos de uso comumente vistos com
relação a estas substâncias. De acordo com o Secretaria Nacional de Políticas Sobre
Drogas (2011), podemos identificar dois tipos de consumo: ocasional e abusivo.
Segundo a referência citada, o uso ocasional depende do tipo de droga, de quantas vezes
foi consumida, da quantidade e da situação, não necessariamente refletindo de alguma
forma na vida profissional ou na saúde do indivíduo.Contudo, quando se fala de drogas
ilícitas, deve-se refletir ainda mais com relação ao consumo pensando também nas
complicações legais que o mesmo pode acarretar.
Ainda de acordo com o autor citado anteriormente, o uso abusivo ou abuso no
consumo dessas substâncias ocorre quando estas são usadas muitas vezes e em
quantidades elevadas. Esse tipo de consumo traz consigo prejuízos à vida profissional,
pessoal ou a saúde do sujeito. Caso não haja tratamento adequado com as devidas
orientações, a evolução do quadro para dependência e o aumento dos prejuízos se
tornam uma possível realidade.
A pessoa é considerada dependente quando tem dificuldade de parar ou
diminuir o uso de drogas por decisão própria, mesmo querendo parar e,
muitas vezes, percebendo os problemas relacionados ao uso. Para essas
pessoas, a droga assume uma importância tão grande que as faz deixar de
lado atividades que antes lhes eram prazerosas. Isso pode ocorrer com o uso
prolongado de bebidas alcoólicas, cigarro, maconha, cocaína, crack,
medicamentos para controlar ansiedade ou para emagrecer, entre outros.
(BRASIL, 2011, pág. 30)

Falando sobre o abuso e a dependência de drogas, de acordo com Mello
(2008), estes constituem importantes problemas de saúde pública e são categorizados
como doenças pela OMS. O autor define ainda abuso como o uso contínuo da droga,
apesar da ciência que o problema causa, e dependência como a necessidade da droga
pelo próprio organismo do indivíduo, que acaba por ser caracterizada por sintomas
físicos, psíquicos e comportamentais. Contudo, a mesma afirma que apesar de
diferentes, ambas trazem diversos prejuízos.
Dois conceitos também discutidos por Mello (2008) são os de tolerância e
síndrome de abstinência. Ambos são relevantes para o presente estudo tendo em vista
que precisamos conhecer mais detalhadamente as etapas que podem ser trilhadas
quando o consumo se torna uma realidade na vida do indivíduo, e junto com ele, a
possibilidade de evolução dessa relação indivíduo-substância psicoativa. Se quisermos
intervir positivamente, é necessário um amplo conhecimento, mesmo que geral, do
processo que pode ser desenvolvido. Sendo assim, de acordo com a autora, tolerância é
a necessidade de que seja elevada a quantidade de droga consumida para que o
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organismo consiga o mesmo efeito anterior. Já abstinência é um quadro definido como
resultante da dependência, que surge quando o organismo não tem a droga e se
caracteriza por sintomas físicos e psicológicos graves.
O estudante universitário, frente às diferentes e novas pressões causadas pela
vida acadêmica e o início da vida adulta, fica ainda mais exposto à substâncias
psicoativas com a faculdade. Fora das salas de aula, o convite para frequentar bares,
festas e a oferta de medicamentos com a promessas de soluções milagrosas para todo o
nervosismo são crescentes. Assim como o desejo de não ter que lidar com aquelas
situações acadêmicas por algumas horas. Seja por curiosidade, pela maior oferta,
buscando relaxar um pouco e deixar de lado as cobranças da semana, muitos jovens
podem iniciar dentro da universidade hábitos relacionados ao consumo de drogas.
Confirmando as afirmações feitas anteriormente, segundo Sequeira et al
(2013), diferentes são os fatores que podem predispor esse consumo, entre eles estão a
universidade enquanto meio de socialização e as dificuldades financeiras e sociais. E
ainda, os autores afirmam que o consumo de substâncias são uma primeira via para
redução dos sintomas de ansiedade, estresse e depressão.
Tendo em mente tudo que fora descrito anteriormente, ressalta-se a relevância
do acadêmico compreender a real importância da sua saúde mental e da adequada
atribuição de valor a esse aspecto da vida, pensando na promoção da mesma por meio
da adesão a um estilo de vida saudável. Seguindo novamente o pensamento de Sequeira
et al (2013), devem existir variáveis promotoras de saúde mental, como a prática de
exercícios físicos, alimentação adequada, sono reparador e a contenção da utilização do
abuso de substâncias.
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3. METODOLOGIA

3.1. Tipo de estudo

Trata-sede um estudo exploratório, caracterizado por ser transversal, sendo os
dados recolhidos num só momento, sem que haja intervenção. Contudo, faz parte de
uma pesquisa maior que será correlacional de forma longitudinal e prospectiva, tendo
em vista que se pretenderá recolher e tratar os dados de forma sistemática e estatística,
estabelecendo relações entre variáveis no intuito de responder às questões da
investigação.

3.2. Abordagem metodológica

Para a elaboração deste trabalho, a abordagem metodológica utilizada foi a
quantitativa. De acordo com Diehl (2004), dentro do método escolhido, tanto na coleta
quanto no tratamento das informações, são usadas técnicas estatísticas, buscando
resultados que evitem possíveis distorções de análise e interpretação, possibilitando
uma maior margem de segurança. A escolha do método deve ser tida pensando-se na
natureza do problema e o nível de aprofundamento.

3.3.Aspectos éticos

Com relação aos aspectos éticos, pensando-se nos termos do que dispõe a
Resolução n° 466/12 (BRASIL, 2012) do Conselho Nacional de Saúde (CNS) a
pesquisa saiu de um projeto maior que foi encaminhado à Plataforma Brasil e aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário
Antônio Pedro sob o protocolo número: CEP CMM/HUAPE nº 836.513 em
17/10/2014(ANEXO I). Todos os discentes que responderam aos questionários
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utilizados foram convidados a participar da pesquisa, receberam os esclarecimentos
necessários acerca do objetivo da mesma, da garantia de sigilo e anonimato, do caráter
voluntário da participação, sem incidência de prejuízos. Após todas as informações
expostas, os participantes assinaram o Termo de Consentimento

Livre e

Esclarecido(ANEXO II), confirmando sua participação voluntária na pesquisa.

3.4. Cenário e sujeitos da pesquisa

A pesquisa foi realizada na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa
(EEAAC), no município de Niterói (RJ). O critério de inclusão utilizado foi: todos os
discentes matriculados na instituição no 2º semestre do ano de 2014. De acordo com
dados colhidos no site da EEAAC, temos o total de 580 alunos matriculados na
graduação. A coleta de dados contou com um quantitativo de 267 questionários válidos
para a pesquisa.

3.5. Coleta e organização dos dados

Os dados usados para a realização da pesquisa foram previamente coletados
por meio de questionário impresso. O instrumento utilizado foi o European School
Survey on Alcohol and other Drugs (ESPAD/2007) que fora traduzido, adaptado e
validado para poder ser passado no Brasil (ANEXO III). Sobre o questionário utilizado,
podemos dizer que:
• European School Survey on Alcohol and other Drugs (ESPAD/2007)
Do instrumento em questão, foram utilizados os itens: Substâncias
psicoativas

Lícitas

(álcool

e

tabaco);

Produtos

farmacêuticos

(sedativos,

tranquilizantes, hipnóticos,...); Substâncias psicoativas ilícitas (Haxixe, erva, ecstasy,
anfetaminas, ...).
Os dados recolhidos foram editados pelo investigador numa base
especificamente criada para o efeito no programa SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences) versão 20.0 do Windows. A edição dos dados pessoais, de
identificação dos alunos, foi efetuada separadamente da base geral dos mesmos, para
garantir a confidencialidade.
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4. APRESENTAÇÃODOS RESULTADOS

A amostra coletada foi constituída por 267 questionários, tendo33 (12,4%) sido
respondidos por estudantes de enfermagem do sexo masculino e 234 (87,6%) do sexo
feminino. A pesquisa abrangeu discentes entre as faixas etárias de 17 até os 46 anos,
contudo, a maior parte dos acadêmicos encontravam-se nas idades de 20 e 22 anos,
nascidos nos anos de 1990 e 1992. Pode-se observar melhor as informações descritas
nos gráficos I e IIabaixo:
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O curso de enfermagem na UFF tem previsto, oficialmente, nove períodos. A
pesquisa foi feita com uma quantia mínima de 24 discentes inscritos por período no
semestre determinado pelo critério de inclusão. Houve, contudo, uma maior quantidade
de alunos participantes representando o primeiro período do curso, com um quantitativo
de 46 (17,2%) acadêmicos, seguido do sexto período com 45 (16,9%). Segue natabela I
egráfico III que demonstram a quantidade de alunos por período:
TABELA I - PERÍODO EM QUE SE ENCONTRA INSCRITO
Frequência

Porcentual

Porcentagem

Porcentagem

válida

acumulativa

Primeiro

46

17,2

17,2

17,2

Segundo

27

10,1

10,1

27,3

Terceiro

24

9,0

9,0

36,3

Quarto

26

9,7

9,7

46,1

Quinto

27

10,1

10,1

56,2

Sexto

45

16,9

16,9

73,0

Sétimo

24

9,0

9,0

82,0

Oitavo

24

9,0

9,0

91,0

Nono

24

9,0

9,0

100,0

Total

267

100,0

100,0

Válido
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Para que seja possível uma melhor visualização dos itens avaliados pelo
questionário ESPAD (2007) e o quantitativo de respostas obtidas na pesquisa, serão
dispostas as questões levantadas seguidas de suas respectivas tabelas indicando os totais
e porcentagens alcançados nas respostas dadas. A apresentação dos resultados virá na
ordem em que os mesmos apareceram anteriormente na metodologia: substâncias
psicoativas lícitas, produtos farmacêuticos e substâncias ilícitas.
4.1.SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS LÍCITAS
O instrumento se inicia questionando sobre o consumo de substâncias
psicoativas lícitas. Todos os participantes assinalaram suas respostas, tendo como
frequência total 267 acadêmicos (100%). Pode-se observar na tabela II e gráfico IV
abaixo:
TABELA II - TOMA ALGUMA SUBSTÂNCIA PSICO-ACTIVA
(TABACO OU ÁLCOOL)?
Frequência

Válido

Porcentual

Porcentagem

Porcentagem

válida

acumulativa

Sim

116

43,4

43,4

43,4

Não

151

56,6

56,6

100,0

Total

267

100,0

100,0
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Dando seguimento, perguntou-se com relação ao consumo de tabaco. Um
número de 13 acadêmicos disseram já ter fumado (4,9%), enquanto 254 alegaram não
consumir (95,1%) como pode ser visto na tabela III.
TABELA III - FUMA TABACO?
Frequência

Válido

Porcentual

Porcentagem

Porcentagem

válida

acumulativa

Sim

13

4,9

4,9

4,9

Não

254

95,1

95,1

100,0

Total

267

100,0

100,0

Com relação ao número de cigarros fumados por dia, foi possível
observarmos diferentes frequências como resposta. Podemos compreender melhor os
dados relatados na tabela IV:
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TABELA IV – NÚMERO DE CIGARROS POR DIA
Frequência

Válido

Porcentual

Porcentagem

Porcentagem

válida

acumulativa

0

1

,4

4,2

4,2

1

1

,4

4,2

8,3

2

3

1,1

12,5

20,8

3

11

4,1

45,8

66,7

4

1

,4

4,2

70,8

6

3

1,1

12,5

83,3

10

3

1,1

12,5

95,8

14

1

,4

4,2

100,0

24

9,0

100,0

243

91,0

267

100,0

Total
Ausente
Total

Sistema

Prosseguindo, quando questionados com relação ao tempo em meses que fumam,
diversas frequências foram relatadas. Contudo, dentre elas, as que mais se destacaram por
quantidade de discentes foram de quatro e cinco meses de consumo, tendo sido assinaladas
por, respectivamente, 6 (2,2%) e 4 (1,5%) acadêmicos de enfermagem. Ainda houve aquelas
que ficaram em evidência por conta do número de meses, que foram: consumo há 7 meses
(0,4%), 10 meses (0,4%), 12 meses (0,4%), 15 meses (0,4%), 24 meses (0,4%), 48 meses
(0,4%) e 120 meses (0,4%), tendo essas opções sido correspondidas, cada uma delas, pelo
quantitativo de 1 discente. A alternativa de 72 meses foi marcada por 2 acadêmicos (0,7%).
Pode-se observar melhor os números descritos na tabela Vencontrada a seguir:
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Frequência

Porcentual

Porcentagem

Porcentagem acumulativa

válida

Válido

Ausente

2

3

1,1

13,0

13,0

3

1

,4

4,3

17,4

4

6

2,2

26,1

43,5

5

4

1,5

17,4

60,9

7

1

,4

4,3

65,2

10

1

,4

4,3

69,6

12

1

,4

4,3

73,9

15

1

,4

4,3

78,3

24

1

,4

4,3

82,6

48

1

,4

4,3

87,0

72

2

,7

8,7

95,7

120

1

,4

4,3

100,0

Total

23

8,6

100,0

244

91,4

267

100,0

Sistema

Total

TABELA V – HÁ QUANTO TEMPO FUMA?

Aos que responderam fumar, foi perguntado ainda o tipo de fumo habitualmente
consumido. Dos 27 que responderam o questionamento (10,1%), 24 fumam cigarro (9,0%), 2
consomem charutos (0,7%) e 1, além de cigarro, assinalou usar também tabaco para enrolar
(0,4%). Podemos observar os dados relatados na tabela VI:
TABELA VI - SE SIM, DE QUE TIPO?
Frequência

Porcentual

Porcentagem

Porcentagem acumulativa

válida

Válido

Cigarros

24

9,0

88,9

88,9

Charutos

2

,7

7,4

96,3

Cigarros e tabaco

1

,4

3,7

100,0

27

10,1

100,0

240

89,9

267

100,0

para enrolar
Total
Ausente
Total

Sistema
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Para os que que já fumaram, contudo, largaram o hábito deu-se a pergunta que
seguiu, questionando o uso passado da substância. Segue tabela VIIabaixo
representando o que fora descrito:
TABELA VII - SE NÃO, JÁ FUMOU?
Frequência

Válido

Ausente

Porcentual

Porcentagem

Porcentagem

válida

acumulativa

Sim

29

10,9

11,2

11,2

Não

229

85,8

88,8

100,0

Total

258

96,6

100,0

9

3,4

267

100,0

Sistema

Total

Ainda sobre o consumo de tabaco, questionou-se sobre a frequência do fumo
nos últimos 12 meses. Segue tabela VIII:
TABELA VIII - NOS ÚLTIMOS 12 MESES COM QUE FREQUÊNCIA FUMOU?
Frequência

Porcentual

Porcentagem

Porcentagem

válida

acumulativa

Diariamente

6

2,2

18,2

18,2

Algumas vezes por semana

6

2,2

18,2

36,4

4

1,5

12,1

48,5

10

3,7

30,3

78,8

Outra

7

2,6

21,2

100,0

Total

33

12,4

100,0

234

87,6

267

100,0

(2/3)
Algumas vezes por mês
Válido

(2/3)
Raramente

Ausente

Sistema

Total

Ainda com o foco nas substâncias lícitas, começou-se a falar sobre o consumo
de bebidas alcoólicas. A primeira pergunta vem questionando sobre a habitual ingestão
da substância em questão. Não houve sujeitos ausentes, tendo todos respondido a
questão. Segue tabela IX e gráfico XI:
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TABELA IX - HABITUALMENTE CONSOME BEBIDAS
ALCOÓLICAS?
Frequência

Válido

Porcentual

Porcentagem

Porcentagem

válida

acumulativa

Sim

125

46,8

46,8

46,8

Não

142

53,2

53,2

100,0

Total

267

100,0

100,0

A questão que segue veio referente a idade em que esses discentes
começaram a beber. As respostas também foram diversas, sendo a maioria delas dos
18 anos para baixo. A seguir, tabela Xque mostra com clareza os dados citados
anteriormente:

TABELA X - COM QUE IDADE COMEÇOU A BEBER (ANOS)?
Frequência

Válido

Porcentual

Porcentagem

Porcentagem

válida

acumulativa

12

5

1,9

5,4

5,4

13

10

3,7

10,9

16,3

14

14

5,2

15,2

31,5

32

15

18

6,7

19,6

51,1

16

15

5,6

16,3

67,4

17

5

1,9

5,4

72,8

18

17

6,4

18,5

91,3

19

3

1,1

3,3

94,6

20

4

1,5

4,3

98,9

23

1

,4

1,1

100,0

92

34,5

100,0

175

65,5

267

100,0

Total
Ausente
Total

Sistema

Aos que alegaram beber quando perguntado anteriormente, questionou-se
com relação ao tipo de bebida consumido. Nessa etapa do instrumento utilizado, 43
participantes da pesquisa assinalaram mais de uma das opções oferecidas. Pode-se
observar melhor as alternativas com a tabela XI e o gráfico XIIIencontradas abaixo:

33

TABELA XI - SE BEBE, DE QUE TIPO?
Frequência

Porcentual

Porcentagem

Porcentagem

válida

acumulativa

Cerveja

58

21,7

46,0

46,0

Vinho

14

5,2

11,1

57,1

1

,4

,8

57,9

Alcopops (licores)

1

,4

,8

58,7

Outro

9

3,4

7,1

65,9

16

6,0

12,7

78,6

2

,7

1,6

80,2

Cerveja e alcopops

1

,4

,8

81,0

Cerveja e outros

9

3,4

7,1

88,1

Vinho e bebidas espirituosas

1

,4

,8

88,9

Vinho e alcopops

1

,4

,8

89,7

Vinho e outros

1

,4

,8

90,5

Cerveja, vinho e bebidas

2

,7

1,6

92,1

Cerveja, vinho e alcopops

3

1,1

2,4

94,4

Cerveja, vinho e outros

5

1,9

4,0

98,4

Cerveja, vinho, alcopops e

2

,7

1,6

100,0

Total

126

47,2

100,0

Sistema

141

52,8

267

100,0

Bebidas
espirituosas/destiladas
(whisky, licores,
aguardentes, etc).

Cerveja e Vinho
Cerveja e Bebidas
espirituosas
Válido

espirituosas

outros

Ausente
Total
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Além de saber se há consumo habitual e o tipo de bebida que é comumente
ingerida, é preciso saber também a frequência com que ocorre para que possamos
melhor avaliar a relação entre o discente e a droga. A seguir, tabela XII e gráfico
XIVmostra com clareza os dados descritos:
TABELA XII - COM QUE FREQUÊNCIA?
Frequência

2 a 3 vezes por semana

Porcentual

Porcentagem

Porcentagem

válida

acumulativa

8

3,0

6,4

6,4

Apenas ao fim de semana

70

26,2

56,0

62,4

Raramente

47

17,6

37,6

100,0

Total

125

46,8

100,0

Sistema

142

53,2

267

100,0

Válido

Ausente
Total
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4.2. PRODUTOS FARMACÊUTICOS
Passando então para a avaliação do consumo de produtos farmacêuticos,
temos como primeiro questionamento apresentado pelo instrumento acerca do tema se,
ao longo da vida do acadêmico, o mesmo tomou pelo menos uma vez algum dos
medicamentos listados na pesquisa. São eles: Sedativos, tranquilizantes e hipnóticos.
Segue abaixo a tabela XIIIe gráfico XV representando os dados acima citados:

TABELA XIII - ALGUMA VEZ, AO LONGO DA SUA VIDA, TOMOU,
PELO MENOS UMA VEZ, UM MEDICAMENTO DO TIPO:
Frequência

Porcentagem

Porcentagem

válida

acumulativa

Sedativo

15

5,6

5,6

5,6

Tranquilizante

63

23,6

23,6

29,2

1

,4

,4

29,6

181

67,8

67,8

97,4

5

1,9

1,9

99,3

1

,4

,4

99,6

Hipnótico
Válido

Porcentual

Nunca
Sedativo e
tranquilizante
Sedativo e
hipnótico
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Sedativo,

1

,4

,4

267

100,0

100,0

100,0

tranquilizante e
hipnótico
Total

Com relação a frequência de consumo que foi tida, caso o discente tenha
tomado algum tipo dos medicamentos listados. Abaixo, tabela XIV representando a
frequência descrita:
TABELA XIV - COM QUE FREQUÊNCIA?
Frequência

Diariamente

Porcentagem

Porcentagem

válida

acumulativa

16

6,0

18,4

18,4

1

,4

1,1

19,5

Apenas ao fim de semana

30

11,2

34,5

54,0

Raramente

39

14,6

44,8

98,9

1

,4

1,1

100,0

87

32,6

100,0

180

67,4

267

100,0

2 a 3 vezes por semana

Válido

Porcentual

Diariamente e
ocasionalmente
Total
Ausente
Total

Sistema
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A questão que segue vem na busca de saber sobre o consumo atual de algum tipo
dos mesmo medicamentos ditos anteriormente: sedativos, tranquilizante e hipnóticos. Segue
abaixo tabela XV e gráfico XVII dos resultados encontrados:
TABELA XV - ATUALMENTE ENCONTRA-SE A TOMAR ALGUM
MEDICAMENTO DO TIPO:
Frequência

Porcentual

Porcentagem

Porcentagem acumulativa

válida
Sedativo
Tranquilizante
Válido

Nunca
Sedativo e

4

1,5

1,5

1,5

10

3,7

3,8

5,3

248

92,9

94,3

99,6

1

,4

,4

100,0

263

98,5

100,0

4

1,5

267

100,0

tranquilizante
Total
Ausente
Total

Sistema
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Com relação a frequência desse consumo. Segue abaixo a tabela
XVIrepresentando os dados acima:
TABELA XVI - COM QUE FREQUÊNCIA?
Frequência

Válido

Porcentagem

Porcentagem

válida

acumulativa

Diariamente

6

2,2

37,5

37,5

2 a 3 vezes por semana

5

1,9

31,3

68,8

Apenas ao fim de semana

3

1,1

18,8

87,5

Raramente

2

,7

12,5

100,0

16

6,0

100,0

251

94,0

267

100,0

Total
Ausente

Porcentual

Sistema

Total

O tópico que segue no instrumento é relativo ao consumo de substâncias
psicoativas ilícitas. A primeira questão busca saber se os discentes tomam ou não esse tipo de
drogas. Dos 267 participantes, 10 afirmam usar (3,7%) enquanto 257 negam consumo
(96,3%). Abaixo, tabela XVII e gráfico XIX representando o que foi descrito:
TABELA XVII - TOMA ALGUMA SUBSTÂNCIA PSICOACTIVAS ILÍCITAS
(droga, …)?
Frequência

Porcentual

Porcentagem

Porcentagem acumulativa

válida

Válido

Sim

10

3,7

3,7

3,7

Não

257

96,3

96,3

100,0

Total

267

100,0

100,0
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Em seguida, é questionado se, ao longo da vida, o discente já consumiu, pelo
menos uma vez, um dos produtos listados. São esses: canabis, haxixe, erva, maconha,
ecstasy, anfetaminas, cocaína, heroína, LSD ou outra. Encontram-se abaixo a tabela
XVIII e o gráfico XX referentes a esse consumo:

TABELA XVIII - AO LONGO DA SUA VIDA, CONSUMIU, PELO
MENOS UMA VEZ, UM PRODUTO DO TIPO:
Frequência

Válido

Porcentual

Porcentagem

Porcentagem

válida

acumulativa

Canabis

5

1,9

20,0

20,0

Maconha

9

3,4

36,0

56,0

LSD [“ácidos”]

1

,4

4,0

60,0

Outro

1

,4

4,0

64,0

Maconha e

1

,4

4,0

68,0

Maconha e LSD

1

,4

4,0

72,0

Ecstasy e LSD

1

,4

4,0

76,0

Canabis, haxixe

1

,4

4,0

80,0

1

,4

4,0

84,0

Ecstasy

e maconha
Canabis, erva e
maconha
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Canabis,

1

,4

4,0

88,0

Maconha e outra

1

,4

4,0

92,0

Canabis,

1

,4

4,0

96,0

1

,4

4,0

100,0

25

9,4

100,0

242

90,6

267

100,0

ecstasy e LSD

maconha,
ecstasy e LSD
Mais de 4
opções
Total
Ausente
Total

Sistema
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Com relação ao consumo passado, questiona-se a frequência de uso dessas
substâncias. Podemos observar melhor esses resultados na tabela XIXlogo abaixo:

TABELA XIX – COM QUE FREQUENCIA?
Frequência

Porcentual

Porcentagem

Porcentagem

válida

acumulativa

2 a 3 vezes por semana

1

,4

4,2

4,2

Apenas ao fim de semana

6

2,2

25,0

29,2

Raramente

17

6,4

70,8

100,0

Total

24

9,0

100,0

243

91,0

267

100,0

Válido

Ausente

Sistema

Total

Com isso, partiu-se para o consumo atual dessas substâncias. A questão que
seguiu questiona se, atualmente, o discente toma algum dos produtos listadosO que foi
descrito pode ser melhor visualizado por meio da tabela XX e gráfico XXII a seguir:

TABELA XX - ATUALMENTE ENCONTRA-SE A TOMAR ALGUM
PRODUTO DO TIPO:
Frequência

Válido

Porcentual

Porcentagem

Porcentagem

válida

acumulativa

Canabis

1

,4

12,5

12,5

Erva

1

,4

12,5

25,0

Maconha

3

1,1

37,5

62,5

Outro

1

,4

12,5

75,0

Canabis,

1

,4

12,5

87,5

1

,4

12,5

100,0

8

3,0

100,0

259

97,0

267

100,0

haxixe e
maconha
Canabis,
erva e
maconha
Total

Ausente
Total

Sistema
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O questionamento que seguiu foi relacionado a frequência desse uso. Pode-se
observar na tabela XXI abaixo os dados descritos:

TABELA XXI - COM QUE FREQUÊNCIA?
Frequência

Porcentual

Porcentagem

Porcentagem

válida

acumulativa

2 a 3 vezes por semana

1

,4

12,5

12,5

Apenas ao fim de semana

4

1,5

50,0

62,5

Raramente

3

1,1

37,5

100,0

Total

8

3,0

100,0

259

97,0

267

100,0

Válido

Ausente
Total

Sistema
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Por último, questionou-se a idade que esses discentes tinham quando
consumiram, pela primeira vez algum desses tipos de produtos. Observamos estes dados
na tabela XXII e gráfico XXIV que seguem:

TABELA XXII - QUE IDADE TINHA QUANDO CONSUMIU ESSE
PRODUTO PELA 1ª VEZ? (ANOS)
Frequência

Válido

Total

Porcentagem

Porcentagem

válida

acumulativa

12

1

,4

5,9

5,9

15

2

,7

11,8

17,6

16

3

1,1

17,6

35,3

17

1

,4

5,9

41,2

18

2

,7

11,8

52,9

19

4

1,5

23,5

76,5

22

1

,4

5,9

82,4

25

1

,4

5,9

88,2

26

1

,4

5,9

94,1

28

1

,4

5,9

100,0

17

6,4

100,0

250

93,6

267

100,0

Total
Ausente

Porcentual

Sistema
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5. DISCUSSÃO

O tema abordado pela pesquisa vem para mostrar quão necessário é que
sejam feitas maiores reflexões sobre as relações que tem sido estabelecidas entre os
universitários, mais especificamente de enfermagem, e o consumo de substâncias
psicoativas. O ingresso na universidade traz ao indivíduo sentimentos positivos e de
alcance de uma meta programada por estudantes do ensino médio, contudo, por vezes
pode se transformar em um período de maior vulnerabilidade para o início e
manutenção do uso de álcool e outras drogas (WAGNER & ANDRADE, 2008).
O modo de vidado indivíduo é alterado gerando, em muitos casos, ansiedade,
depressão e outros estados psicológicos que o expõe a prática de automedicação com
substâncias psicoativas lícitas e ilícitas. Essas drogas surgem como grandes aliviadores
das adversidades psíquicas apesar de não atuarem nas causas dessas adversidades e nem
conduzirem seus usuários em seus pensamentos e no gerenciamento de seus anseios
(PICOLOTTO et al, 2010).
Pensando na realidade vivida pelos acadêmicos da Escola de Enfermagem
Aurora de Afonso Costa da UFF, pode-se dizer que a exigência de constante produção
científica tem seu início cedo e acompanha o aluno por toda sua trajetória.O ambiente
acadêmico em si estimula a competição entre os discentes ea busca incansável por
atividades extracurriculares. Desde o primeiro período o incentivo para que o currículo
lattes tenha um aumento no número de páginas com o decorrer do tempo faz com que a
busca por projetos, congressos, apresentações, monitorias e outros, se transformem em
uma necessidade urgente dos discentes, que passam a ver estas ações como únicas
formas de sucesso profissional dentro da universidade.
Essa forma de encarar as atividades acadêmicas é positiva por fazer com que
os discentes se mantenham em movimento em busca de crescimento como profissionais
e pesquisadores sempre que possível. Contudo, devemos pensar também na sobrecarga
que o peso atribuído às ações descritas anteriormente representa na formação desses
profissionais.
Em pouco tempo, o aluno se vê em meio a docentes que pouco se comunicam
entre si, cursando diversas disciplinas, muitas vezes em diferentes e distantes campus
com horários demasiadamente próximos, o que faz com que os mesmos precisem se
deslocar da forma mais rápida possível por trajetos longos para ainda assim não
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conseguir chegar pontualmente na aula seguinte. Para manter um bom coeficiente de
rendimento (CR), o que também é muito valorizado dentro do meio acadêmico, o
discente precisa ainda apresentar bons resultados nas diversas avaliações que são tidas
no decorrer dos períodos, sem deixar que as atividades extra curriculares interfiram nos
mesmos e vice-versa.
Ainda falando sobre a entrada desse indivíduo na universidade, deve-se
pensar também no aumento da exposição às substâncias psicoativas e da oferta destas.
São organizadas diversas festas em busca de lazer e fuga de toda agitação e problemas
do mundo acadêmico. Esses eventos, quando não são programados como “open bar”
(onde o indivíduo paga um valor determinado na entrada e tem a consumação liberada,
sem precisar pagar nada mais), ofertam álcool e outras drogas por preços baixos e
acessíveis. De acordo com Fachini (2013, p. 2)“apesar de o uso de álcool e outras
substâncias psicoativas normalmente não terem origem na universidade, é nela que o
uso parece se tornar mais intenso e perigoso, tendendo ao abuso e ao surgimento de
problemas associados a esse padrão de consumo”.
Pesquisas com estudantes da área da saúde não pertencentes ao curso de
enfermagem realizadas em uma faculdade privada de Curitiba revelou como motivos de
uso, pela primeira vez, a busca por diversão ou prazer, e como motivos para manter o
consumo, a quebra da rotina, para curtir os efeitos causados e para redução de ansiedade
e estresse. Amigos e conhecidos foram apontados como indutores no uso e como
companhia frequente para o consumo das substâncias psicoativas (CHIAPETTI &
SERBENA, 2006).
Para iniciarmos uma melhor análise da atual pesquisa e para que a discussão
ocorra de forma dinâmica e clara, alguns tópicos serão relacionados quando necessário,
contudo, nenhum deixará de ser devidamente debatido. A primeira questão levantada no
instrumento trabalhado diz respeito ao consumo de substâncias psicoativas lícitas como
tabaco e álcool. A pergunta se apresenta de forma direta e questiona se o indivíduo faz
ou não uso de tais substâncias. Como foi visto nas tabelas e gráficos apresentados
anteriormente, 116 acadêmicos de enfermagem alegaram fazer uso destas substâncias
(43,4%), enquanto 151 negaram uso das mesmas (56,6%).
O resultado alcançado, apesar de demonstrar que pouco menos da metade dos
discentes participantes alega fazer uso de substâncias psicoativas lícitas, ainda nos
revela uma elevada quantidade de indivíduos com resposta positiva à perguntarealizada.
Se observarmos com relação ao consumo de substâncias psicoativas ilícitas, podemos
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ver que quando questionados se fazem uso destas substâncias, 10 discentes responderam
que sim (3,7%) e 257 marcaram a opção negativa (96,3%).
Com esses dois tópicos, pode-se observar a significante diferença entre o
número de acadêmicos que alegaram fazer uso de substâncias psicoativas lícitas que foi
consideravelmente maior do que os que assinalaram fazer uso de substâncias ilícitas.
Com a análise destes dados, pode-se reafirmar um pensamento discutido em um II
Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil feito pelo
Centro Brasileiro de Informações sobre drogas psicotrópicas (2005, p. 388), que revelou
que “as drogas lícitas são mais consumidas e possuem maior número de dependentes.
Este fato pode ser explicado por alguns fatores, como o fácil acesso e a propaganda
positiva que as grandes empresas por trás destes produtos e a própria mídia fazem no
caso do álcool”. Enquanto as drogas ilícitas são constantemente vinculadas a imagens
depreciativas, cercadas por preconceitos e acabam acarretando juntamente com seu uso
possíveis problemas com a justiça.
Ainda de acordo com o Levantamento Domiciliar citado anteriormente (2005,
p. 400), “um quantitativo elevado de indivíduos atribuem riscos graves ao consumo de
substâncias ilícitas mesmo que consumidas em frequências mínimas, como uma ou duas
vezes na vida”. Enquanto às substâncias lícitas, mesmo que consumidas com frequência
consideravelmente maior, como uma ou duas vezes por semana, não são tão comumente
relacionadas a possíveis problemas e complicações.

• TABACO

Dando seguimento e entrando mais a fundo nos questionamentos à cerca do
consumo de substâncias psicoativas lícitas, as perguntas levantadas posteriormente
foram relacionadas ao consumo de tabaco. Nesse aspecto, foi possível observarmos
algumas contradições. Quando questionados sobre o uso de tabaco, 13 discentes
assinalaram fazer uso da substância (4,9%) e 254 não fazer (95,1%), contudo, logo em
seguida, 24 responderam sobre o número de cigarrosfumados por dia (9%), 23 deram
datas com relação ao tempo em meses que fumam (10,1%) e 27 marcaram opções de
tipos (cigarros, charutos, cigarrilhas, tabaco para enrolar, cachimbo ou outro) que fazem
uso (10,1%).
A pergunta que seguiu foi com relação aos que não fazem uso, mas já o
fizeram. Como respostas, obteve-se 29 positivas (10,9%), 229 negativas (85,8%) e 9 se
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abstiveram de responder (3,4%). Nos últimos 12 meses, houveram 33 participantes
(12,4%) assinalando ter fumado com alguma frequência nesse período de tempo.
Pensou-se que os dados divergentes podem ser explicados pelas ideias
discutidas em um artigo de Trigo (2005), onde o mesmo discorre sobre a postura
observada em muitos fumantes. De acordo com este, muitos indivíduos que fazem uso
de tabaco não reconhecem ter um problema de saúde, minimizam a importância de sua
própria dependência, recusando a própria vulnerabilidade ou evocando exemplos de
pessoas conhecidas que adoeceram sem nunca ter fumado, ou seja, apresentam diversos
tipos de enviesamentos cognitivos (racionalização, negação, atenção e abstração
coletiva).
Em tempo, vale ressaltar que o tabagismo apresenta grande influência sob o
número de doenças crônicas e nas taxas de mortalidade, sendo ainda a segunda droga
mais consumida entre os jovens no mundo e no Brasil (NASCIMENTO & SATO,
2012). Por outro lado, o Brasil vem nos últimos anos intensificando ações de controle
do tabagismo buscando a redução da prevalência de fumantes e a consequente morbimortalidade relacionada ao consumo de derivados do tabaco. Dentre as ações de
controle mais importantes adotadas nos últimos 10 anos, coloca-se em destaque a
restrição das propagandas aos pontos internos de venda, a proibição de patrocínio de
eventos culturais e esportivos por companhias de tabaco e a inclusão de advertências
sanitárias com fotos impactantes nas embalagens de produtos de tabaco (INCA, 2008).
Ainda de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (2008), posteriormente,
o Ministério da Saúde lançou um segundo grupo de advertências sanitárias com
mensagens e imagens mais fortes. Com isso, foram realizadas pesquisas que
evidenciaram a efetividade do método adotado. Tendo em vista o que fora relatado,
pensou-se também em levantar questionamento acerca da possibilidade dessas ações
terem não só alcançado o efeito desejado, mas também causado certa inibição aqueles
que apesar de tocados pelas figuras, não largaram o hábito e por isso o número de
respostas negativas quando a pergunta sobre o consumo de tabaco surge foi inicialmente
maior.
Pensou-se então que há chance de que uma imagem depreciativa esteja
efetivamente sendo associada ao fumo de tabaco, o que também explicaria o que fora
descrito anteriormente como “recusa da própria vulnerabilidade e minimização da
importância de sua própria dependência”. É importante ressaltar que no presente estudo
o que mais chamou atenção com relação ao uso desta substância foram dois pontos de
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destaque: o baixo consumo entre os acadêmicos de enfermagem da UFF e as
contradições encontradas.

• BEBIDAS ALCOÓLICAS

O consumo de álcool na sociedade contemporânea é normalmente visto de
forma positiva, dificultando o reconhecimento de certos padrões de consumo como
doença, e ao mesmo tempo, a mobilização de profissionais de saúde para redução de
índices de problemas relacionados ao uso de álcool (HECKMANN & SILVEIRA,
2009). Dando continuidade na análise dos dados coletados por meio do instrumento da
pesquisa e comprovando a citação anterior, seguimos para as perguntas relacionadas ao
consumo habitual de bebidas alcoólicas, onde 125 dos participantes alegaram fazer uso
desta substância (46,8%) e 142 alegaram não fazer (53,2%). A quantidade
consideravelmente elevada de discentes que afirmam consumir bebidas alcoólicas nos
faz refletir sobre a forma que vemos esse tipo de droga atualmente.
O consumo de substâncias psicoativas, em especial o álcool, se faz presente
em filmes, comerciais, letras de músicas e outros meios de comunicação em massa. A
associação dessas substâncias a fatores desejáveis como prazer, beleza, sucesso
financeiro e sexual, poder e outros, de forma explícita ou implícita acaba por constituir
um importante fator de risco para o consumo abusivo deste. No Brasil, estudos apontam
que o álcool já é a substância mais consumida pelos jovens. (PEDROSA et al, 2011) A
mídia vende uma imagem cercada de atrativos que fazem com que o álcool não pareça
ser o que é, uma droga lícita assim como o tabaco, já que ao contrário do álcool, o
cigarro acaba tendo campanhas de promoção quase negativas.
Na universidade, a bebida alcoólica é fortemente vinculada a socialização e
status, e ainda, relacionada diretamente a um fator aliviador dos estresses do mundo
acadêmico mais comumente encontrado. Em resumo, o álcool é uma substância de fácil
acesso e de preços variados, podendo ser do mais barato ao mais caro. Os grandes
eventos promovidos na faculdade, quando não vinculados diretamente ao mundo
acadêmico, são normalmente repletos de bebidas alcoólicas e outras drogas, contudo, o
foco principal desse tipo de festa é sempre a bebida liberada.
É importante destacar que, de acordo com Pedrosa et al (2011), o papel que a
produção e o consumo de bebidas alcoólicas desempenham na vida social e econômica
das sociedades não podem permitir que minimizemos o problema do alcoolismo, que

50

pode ser tido como muito maior do que todas as outras formas combinadas de abuso de
substâncias.
Com relação a idade em que os participantes começaram a consumir bebidas
alcóolicas, chama atenção o fato de que os 92 discentes que responderam a questão
iniciaram o uso entre os 12 e 17 anos. Apenas 17 dos acadêmicos começaram a beber
com 18 anos, e um número ainda menor após essa idade, correspondendo a cerca de 8
alunos.
Pensando nisso, pode-se pensar que na verdade, o primeiro contato com esse
tipo de substância tem se dado mais precocemente, e que o ingresso na universidade não
tem sido fator estimulante para o início do consumo dessas drogas psicoativas tendo em
vista que o indivíduo já ingressa tendo feito uso destas pelo menos uma vez na vida,
contudo, pode ser relacionado a uma causa da adoção do hábito de consumo.
Quando questionados com relação ao tipo de bebida, uma maioria assinalou
que faz uso apenas de cerveja, correspondendo a 58 discentes (21,7%), 14 disseram
fazer uso apenas de vinho (5,2%), 43 marcaram mais de uma opção de bebida (16,1%) e
141 se abstiveram de responder (52,8%). Sobre a frequência de uso, 8 discentes
alegaram consumir 2 a 3 vezes por semana (3,0%), 70 alunos alegam consumir apenas
no final de semana (26,2%) e 47 assinalaram beber raramente (17,6%).
Analisando os tipos de bebidas marcadas e a frequência de consumo na vida
dos universitários, podemos ver um reflexo do que essas substâncias representam para
os discentes. A bebida mais consumida foi a cerveja (21,7%), que é uma das bebidas
mais focadas pela publicidade, é encontrada em grande variedade na maioria dos bares e
estabelecimentos, tem preços acessíveis e normalmente é vinculada com uma imagem
social forte, onde grupos de amigos normalmente saem juntos para beber. A frequência
mais marcada foi aos finais de semana, indicando os dias que usualmente não são
realizadas atividades acadêmicas e são facilmente relacionados ao lazer.
Explicando melhor o que foi descrito no parágrafo anterior e o que já foi
discutido, devemos atentar para o que foi dito por Bertolo e Romera (2011), que
afirmaram que a cerveja tem sua divulgação na televisão sem restrição de horário, tendo
em vista a Lei Federal 9.294 de 1996 que afirma que somente a propaganda de bebidas
alcoólicas com concentração de álcool acima de 13º GL³ tem horário restrito, entre 21h
e 6h. Sendo assim, cerveja não é considerada bebida alcoólica por essa mesma lei citada
por conter teor alcoólico inferior a 13º GL³, fazendo com que as propagandas possam
ser transmitidas a qualquer momento.
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Ainda sobre as propagandas, vale destacarmos um trecho que discorre sobre a
influência que as mesmas podem ter:
Observa-se que atualmente tais propagandas são incansavelmente veiculadas
na televisão principalmente em momentos que antecedem aos jogos de
futebol dos diversos campeonatos nacionais e internacionais. Tais inserções
se dão de dois modos distintos: patrocinando o espetáculo futebolístico ou
nas chamadas para o início da partida. As referidas peças publicitárias são
veiculadas também nos intervalos das novelas e filmes, podendo ser
transmitidas a qualquer horário indiferente do público que esteja assistindo.
Não se trata de criticar a televisão de modo ingênuo, uma vez que esta é,
reconhecidamente, importante fonte de informação, inclusive com condições
de tornarse, em alguns casos, o principal se não o único veículo de
esclarecimento sobre alguns assuntos para a sociedade e principalmente para
os jovens. (Bertolo & Romera, 2011, p. 6)

O texto nos permite refletir não só sobre a influência que as propagandas vem
exercendo no consumo de bebidas alcoólicas da nossa sociedade, mas principalmente no
impacto que a mesma vem causando em jovens. Por meio deste, encontramos possíveis
explicações pro papel social e cultural em torno de bebidas alcoólicas como a cerveja,
para o início precoce de consumo e para a função de lazer que foi atribuída a bebida.
• PRODUTOS FARMACÊUTICOS

De acordo com Aquino et al. (2010), existe uma crença de que medicamentos
possam eliminar ou ao menos amenizar os problemas, o que acaba sendo um fator
primordial ou complementar para consumo desses produtos. O tópico que segue
questiona se alguma vez, ao longo da vida, o indivíduo fez uso, pelo menos uma vez, de
um medicamento do tipo sedativo, tranquilizante, hipnótico ou nunca tomou nenhuma
das opções anteriores.
Destaca-se que ao longo deste trabalho, foi discorrido sobre quão estressante
o ensino superior pode se apresentar, ainda mais se pensarmos que os discentes lidam
diretamente com a saúde e a doença do próximo. Desta forma, devemos ter atenção na
análise a seguir, que demonstrou que: 15 acadêmicos já fizeram uso de sedativos
(5,6%), 63 de tranquilizantes (23,6%), 7 marcaram mais de 1 opção (2,7%) e 181
assinalaram nunca terem feito uso, nem ao menos uma vez de nenhum desses
medicamentos (67,8%).
Com relação a frequência desse uso: 16 acadêmicos assinalaram consumir
estes medicamentos diariamente (6,0%), 1 alegou 2 ou 3 vezes por semana (0,4%), 30
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disseram usar apenas nos finais de semana (11,2%), 69 raramente (14,6%) e 1 marcou
mais de uma opção (0,4%). Um total de 180 discentes não responderam (67,4%).
Apesar do número de alunos que já fizeram uso destas substâncias não ter
alcançado nem a metade do total de participantes da pesquisa, o número de sujeitos que
alegou já ter consumido tranquilizantes, pelo menos uma vez na vida, chama atenção e
nos alerta sobre uma demanda do universitário. Ainda de acordo com Aquino et al.
(2010, p. 2534), “A propaganda massiva e a facilidade de acesso a medicamentos em
farmácias e supermercados dão a impressão de que são produtos livres de riscos”.
Tendo em mente o tipo de medicamento mais procurado, pode-se pensar melhor na
necessidade que o acadêmico tenta suprir com o consumo dessas substâncias.
Observando ainda a frequência desse consumo no passado, vemos que um
grande número de indivíduos afirmou fazer uso raramente desses medicamentos, o que
abre questionamento acerca da forma que estes eram consumidos. Com os dados
coletados, pensou-se na necessidade de um aprofundamento nessa questão e na
importância da criação de instrumentos que avaliem com mais detalhes a relação do
estudante com essas substâncias, analisando ainda com que idade o sujeito consumiu
algum produto deste tipo pela primeira vez e destacando os períodos da graduação em
que o consumo dos mesmos aumenta e diminui entre os discentes.
Quando partimos para o consumo atual de algum tipo dos medicamentos
listados, nota-se um decréscimo no uso dos mesmos. Esta análise pode ser vista de
forma positiva, quando observamos os dados coletados, onde: 4 alegaram fazer uso de
sedativos (1,5%), 10 de tranquilizantes (3,7%) e 248 não fazerem uso atual (92,9%),
tendo sido 4 discentes tidos como ausentes (1,5%).A frequência atual foi tida como: 6
consomem diariamente (2,2%), 5 fazem uso de 2 a 3 vezes por semana (1,9%) e 3
apenas aos finais de semana (1,1%).
Aparentemente, o consumo destes medicamentos reduziu, contudo, o que
deve ser pensado é a motivação dessa diminuição, que pode estar relacionada com o
elevado consumo de substâncias lícitas, no caso, o álcool, ou com estratégias de
promoção a saúde mental que tenham sido adotadas e estejam de fato, conseguindo
suprir demandas que antes eram sanadas com o uso de drogas.

• SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS ILÍCITAS
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Sobre as substâncias ilícitas, questionou-se se ao longo da vida, o indivíduo
consumiu, pelo menos uma vez, um produto do tipo: canabis, haxixe, erva, maconha,
ecstasy, anfetaminas, cocaína, heroína, LSD ou outros. Dos participantes, 5 alegaram ter
feito uso de canabis (1,9%), 9 de maconha (3,4%), 1 de LSD (0,4%), 1 assinalou a
alternativa “outro” (0,4%) e 9 marcaram mais de uma opção (3,6%). Com relação a
frequência, 1 acadêmico disse ter feito uso dessas substâncias de 2 a 3 vezes por semana
(0,4%), 6 apenas aos finais de semana (2,2%) e 17 raramente (6,4%).
Inicialmente, quando foi perguntado se o indivíduo toma alguma substância
ilícita, apenas 10 responderam que sim. Com a questão que seguiu sobre usos passados,
pelo menos uma vez, o número de discentes que disse já ter feito uso de alguma
substância ilícita subiu para 25. Para melhor compreender o quadro, o que seguiu foi um
questionamento acerca do consumo de substâncias psicoativas atualmente. Do total de
participantes, 1 afirmou usar canabis (0,4%), 1 erva (0,4%), 3 maconha (1,1%), 2 mais
de uma opção (0,8%) e 1 marcou a alternativa “outro” (0,4%), em tempo 259 discentes
se abstiveram de responder (97,0%).
Com relação a frequência do consumo atual, 1 discente alegou uso 2 a 3 vezes
por semana (0,4%), 4 apenas aos finais de semana (1,5%) e 3 raramente (1,1%). No
total, 17 falaram a idade que tinham quando consumiram o produto pela primeira vez
(6,4%). Damos destaque as idades que apareceram com maior frequência, tendo 4
indivíduos tido um primeiro consumo de substâncias ilícitas com 19 anos (1,5%) e 3
com 16 anos de idade (1,1%). Com os dados descritos acima, pode-se refletir sobre
alguns pontos de destaque: o consumo da maconha, o decréscimo no uso de substâncias
psicoativas ilícitas e a idade em que tem ocorrido o primeiro contato.
Dando início pelo uso de canabis, também conhecido como maconha ou erva,
devemos destacar que este foi a droga que mais ficou em evidência com relação ao uso
na atual pesquisa. De acordo com Machado et al. (2015), a maconha é considerada a
substância ilícita de mais fácil entrada no ambiente universitário e de maior consumo
entre estudantes em geral. Ainda seguindo o dito pelo autor, uma das possíveis
explicações dessa realidade é a ideia de que a maconha é uma “droga leve”, sem muitas
consequências para a saúde do indivíduo, em contraste com outras drogas ilícitas
conhecidas.
Viu-se a necessidade de associar a possível explicação encontrada para o
elevado consumo de maconha, com o que já foi discutido anteriormente com relação a
visão tida sobre o uso de substâncias psicoativas ilícitas, onde muitos indivíduos ainda
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veem no consumo das mesmas riscos graves, mesmo que este tenha sido feito em
frequências mínimas. Com isso, conseguimos compreender que por talvez o canabis ser
visto como uma droga mais “leve” que as outras substâncias ilícitas, seu consumo pode
declinar, mas ainda tem destaque quando se busca contato com esse grupo de drogas por
ser visto como menos nocivo.
Vale sinalizar que o primeiro contato com esse tipo de substâncias ocorreu
precocemente em parte dos casos vistos, consequentemente, antes mesmo do ingresso
na universidade. Sendo assim, imagina-se que mesmo com o aumento da exposição e
acesso a estas drogas, ainda houve um declínio no consumo.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O atual estudo veio com a proposta de melhor compreender a relação entre o
acadêmico de enfermagem da UFF e o consumo de substâncias psicoativas lícitas e
ilícitas. Com o presente trabalho de conclusão, foi possível refletir e identificar alguns
dos conflitos e problemas que o discente encara ao ingressar no mundo acadêmico e
ainda, ter uma melhor ideia de como ocorre o consumo de drogas pelos mesmos.
Concluiu-se que a entrada na universidade traz consigo felicidade pela
conquista de um plano, mas também muitos fatores estressores. A vida acadêmica em si
cria um ambiente onde diversas vezes a promoção da saúde mental do indivíduo é
substituída por pensamentos que visam unicamente a produção científica.
Identificou-se que o consumo de determinadas substâncias tem tido seu início
precocemente e que o ingresso na faculdade pode não ser, na maioria dos casos, fator
determinante para começo do uso. Contudo, o aumento a exposição, aumento da oferta e
a construção social que cerca substâncias como o álcool podem influenciar na criação
de hábitos. Mesmo com essa possibilidade, observou-se um declínio no consumo de
substâncias ilícitas e de produtos farmacêuticos.
Há chances de que uma das explicações para o declínio no consumo de
substâncias ilícitas e de produtos farmacêuticos sejam, respectivamente, a crença de que
estas são mais nocivas mesmo que consumidas em frequência mínima, e o elevado
consumo de bebidas alcóolicas como substituto dos fármacos com efeitos similares no
sentido de que ajudam a aliviar o estresse.
Pensou-se em algumas possíveis intervenções para a análise realizada. Em
primeiro lugar, com relação ao consumo de bebidas alcoólicas. Mesmo sendo um estudo
relacionado a futuros enfermeiros que devem conhecer mais a fundo as questões que
envolvem álcool e saúde, pensou-se em propor rodas de conversa e conscientização
sobre o consumo desta substância psicoativa, buscando quebrar um pouco da imagem
passada pela sociedade atual e tirar desta droga a posição privilegiada de aliviador de
estresse que o mesmo ganha culturalmente. Outra proposta vem vinculada com os
produtos farmacêuticos, onde ainda há muito para ser analisado quando falamos sobre o
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consumo destas substâncias pelos discentes. A estratégia seria conhecer ainda mais e
analisar por um maior período de tempo esta relação por meio de um novo instrumento
criado especificamente para o caso.

A elaboração de pesquisas como esta, são essenciais tendo em vista as
demandas da nossa sociedade. O primeiro contato precoce com certas substâncias, o
consumo abusivo de outras e as relações distorcidas por falta de informação por parte de
muitos consumidores ficaram claros com o presente estudo. Em tempo, o número de
artigos discutindo mais a fundo, buscando causas e soluções, ainda não é satisfatório ou
suficiente para conseguirmos alcançar respostas e possíveis prevenções de agravos.
Com isso, afirma-se a importância do trabalho de campo feito.
É essencial que seja compreendida a necessidade de criação de estratégias que
promovam a saúde mental dos discentes no meio acadêmico, planos que mostrem pra
esses, em sua maioria, jovens-adultos, que deve ser atribuído valor e atenção a questões
relacionadas a sua própria saúde mental, para identificação precoce e tratamento de
qualquer problema que possa vir a surgir. É pensando nisso que se objetiva tornar o
mesmo consciente de que as substâncias psicoativas sanam uma necessidade
momentaneamente, contudo, não são capazes de solucionar a causa destas. Apesar de
ter sido possível identificar e refletir sobre a temática de forma produtiva, é ainda uma
das propostas deste trabalho que essas relações analisadas continuem todas a ser
acompanhadas, com mais instrumentos, que possibilitem cada vez mais novas propostas
para melhoria da saúde mental dos acadêmicos.
Quando falamos da saúde mental dos discentes de enfermagem, estamos nos
referindo a indivíduos que em breve serão peça essencial dentro dos diversos setores da
saúde para garantir uma assistência de qualidade a população. Pensar na saúde mental
dos mesmos, é garantir a formação de um profissional melhor preparado para encarar as
adversidades e promover saúde em diversos níveis.
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8. ANEXOS
ANEXO I - Parecer CEP e folha de rosto Plataforma Brasil
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ANEXO II - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Resolução n° 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS)
A literatura refere uma escassa atenção às dimensões positivas da saúde mental (SM+)
das pessoas. Considera-se saúde algo mais que ausência de doença. Em termos positivos
entende-se a saúde mental como um estado de funcionamento ótimo do ser
humano. Neste sentido, consideramos fundamental avaliar a saúde mental dos alunos de
enfermagem e identificar as situações a potenciar para minimizar o risco de morbidade
psiquiátrica. NÃO HÁ NENHUMA FORMA, NEM INTERESSE, EM SE ASSOCIAR
QUALQUER ESTUDANTE A UM DETERMINADO QUESTIONÁRIO.Assegura-se
a absoluta confidencialidade dos dados. Deve salientar que não existem respostas
certas ou erradas, mas sim,respostas singulares que correspondem à sua realidade,
pelo que deve assinalar, a resposta que melhor descreve a sua situação, ou que melhor
reflete o seu julgamento.Por favor,não deixe questões em branco, para não
comprometer os dados globais do instrumento.A sua participação é muito importante
para este estudo, mas, se por qualquer razão, não quiser participar, tem todo o direito de
o fazer e agradecemos de igual modo a sua atenção.Certos da sua preciosa colaboração,
agradecemos reconhecidos. As informações sobre o estudo serão disponibilizadas aos
participantes que o solicitarem, para o seguinte: Investigadores - Orientadora: Profa Drª
Elaine Antunes Cortez (nani.cortez@hotmail.com); Acadêmica de Enfermagem: Maylu
Julio

Ferreira

(maylus2@gmail.com).

Rúbrica

de

consentimento:_________________________________________________

ANEXO III - European School Survey on Alcohol and other Drugs (ESPAD/2007)
INFORMAÇÕES GERAIS: Ano de Nascimento:______ Sexo:1

Mas.

2

Fem.
Período que se encontra inscrito: ________________________________________
CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PSICO-ATIVAS
Com este questionário pretendemos avaliar em termos de prevalência o consumo de
substâncias psico-activas
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ATIVIDADE FÍSICA
Pratica algum desporto ou exercício físico regular?1

Sim

2

Não

-Se sim, que

modalidade? ____________________ -N.º de horas semanais _______

SAÚDE E RISCOS
Pessoalmente, que importância atribui aos riscos ligados à saúde:
Nº

Tipo de risco

Muita
importância

Alguma
importância

1

2

Pouca

Nenhuma

importância

importância

Problemas de
saúde
ocasionais
Consumo de
tabaco

3

Consumo de
bebidas
alcoólicas

4

Consumo de
drogas

5

Doenças por via
sexual (ex.
SIDA)

6

Acidentes de
viação
(transporte)

SUBSTÂNCIAS PSICOACTIVAS LÍCITAS
TOMA ALGUMA SUBSTÂNCIA PSICO-ACTIVA (TABACO OU ÁLCOOL)?
1

Sim

2

Não

Se SIM, responda às questões do grupo 6 e 7.

Se NÃO passe ao grupo 8

Tabaco
Fuma tabaco? 1
Sim
Não
Nº de cigarros por dia _________
2
quanto tempo fuma (meses)? -----------------------Se sim, de que tipo?
Se não, já fumou 1
Sim 2

Há
Não
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1
2
3

Cigarros
Charutos
Cigarrilhas

Nos últimos 12 meses com que
frequência fumou?
Varias vezes ao dia

4

Tabaco para enrolar

5

Cachimbo

2

Diariamente

3

Algumas vezes por semana

(2/3)
6

Outro _____________

Algumas vezes por mês (2/3)

4

BEBIDAS ALCOÓLICAS
Habitualmente consome bebidas alcoólicas?1
Com que idade começou a beber (anos)?

5

Raramente

6

Outra

Sim

2

Não

Se bebe, de que tipo?
Cerveja
Vinho
2
Bebidas espirituosas/destiladas (whisky, licores, aguardentes, etc).
1

4

Alcopops (licores)

5

Outro _______________________

Com que frequência?
1

Diariamente

2

2 a 3 vezes por semana

3

Apenas ao fim de semana

4

Raramente

PRODUTOS FARMACÊUTICOS
Alguma vez, ao longo da sua vida, tomou,

Atualmente encontra-se a tomar

pelo menos uma vez, um medicamento do

algum medicamento do tipo:

tipo:
1

Sedativo

1

Sedativo

2

Tranquilizante

2

Tranquilizante
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3

Hipnótico

4

Nunca

3

Hipnótico

4

Nenhum

- Com que frequência?
Com que frequência?
1

Diariamente

2

2 a 3 vezes por semana

3

Ocasionalmente (situações

1

Diariamente

2

2 a 3 vezes por semana

3

Ocasionalmente (situações

especificas)

especificas)

4

Raramente

Raramente

4

Qual o nome do medicamento? _________________________________________
(Ansilor, lorsedil, lorenin,lexotan, ultramidol, valium, Unisedil, Metamidol,
Bialzepam, dormicum, rohipnol, medipax, halcion, bened, morfex, dormanoct, etc.).

SUBSTÂNCIAS PSICOACTIVAS ILÍCITAS
TOMA ALGUMA SUBSTÂNCIA PSICOACTIVAS ILÍCITAS (droga, …)?
Sim

1

2

Não

Se SIM, responda às questões do grupo 9.
Ao longo da sua vida, consumiu, pelo

Atualmente encontra-se a tomar algum

menos uma vez, um produto do tipo:

produto do tipo:

1

Canabis

11

Canabis

2

Haxixe

2

Haxixe

3

Erva

3

Erva

4

Maconha

4

Maconha

5

Ecstasy [pastilhas]

5

Ecstasy [pastilhas]

Anfetaminas ou “speeds”

6

Anfetaminas ou “speeds”

7

Cocaína [“coca”]

7

Cocaína [“coca”]

8

Heroína [“pó”, “cavalo”]

8

Heroína [“pó”, “cavalo”]
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9

LSD [“ácidos”]

9

LSD [“ácidos”]

10

Outra

10

Outra

________________________________

________________________________

9.2 Com que frequência?

9.3 Com que frequência?

1

Diariamente

1

Diariamente

2

2 a 3 vezes por semana

2

2 a 3 vezes por semana

3

Ocasionalmente (situações

3

Ocasionalmente (situações

especificas)
4

especificas)
Raramente

Especifique_____________________
__________

4

Raramente

Especifique________________________
_______

9.4 Que idade tinha quando consumiu esse produto pela 1ª vez?
_______________

