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RESUMO 

A inserção social de um indivíduo em um ambiente novo como a Universidade, 
pode levá-lo a apresentar novos comportamentos adaptativos para 
reconhecimento social de sua identidade no meio, inclusive o uso de drogas.  
Diante desta problemática, faz-se necessário desenvolver este estudo sobre o 
uso de álcool e outras drogas e dos problemas associados a esta prática com 
acadêmicos de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense. O objetivo 
geral foi conhecer a frequência do uso de substâncias lícitas e ilícitas por 
acadêmicos de enfermagem da Universidade Federal Fluminense do primeiro e 
ultimo anos, dentro de um período de três meses e o específico foi avaliar a 
relação existente entre o uso de substâncias lícitas e ilícitas, o risco associado 
e o ingresso na Escola De Enfermagem Aurora De Afonso Costa – UFF. Trata-
se de uma pesquisa quantitativa do tipo transversal e descritiva, na qual se 
aplicou o instrumento ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Involvement 
Screening Test), desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde. A 
população-alvo foi definida como sendo universitários regularmente 
matriculados durante o ano letivo de 2013, no Curso de Graduação e 
licenciatura em Enfermagem. A amostra incluiu estudantes do primeiro e do 
último ano do curso, que correspondem ao primeiro, segundo, oitavo e nono 
períodos, que aceitaram participar da pesquisa. O estudo foi submetido à 
aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário 
Antônio Pedro (HUAP) / UFF e obteve aprovação sob o numero: 68520. Esta 
pesquisa mostrou que as substâncias lícitas foram as mais utilizadas pelos 
estudantes que participaram e que dentre elas o álcool se destacou em todas 
as etapas do questionário. Evidenciou-se que a frequência de uso nos últimos 
três meses de todas as drogas avaliadas, se deu com maior impacto entre os 
calouros, o que nos faz acreditar que a entrada na Universidade possa 
realmente influenciar o aumento do consumo dessas substâncias. Além disso, 
mesmo sabendo-se que os alunos do primeiro ano do curso tiveram maior 
frequência de uso e uso na vida da maior parte das drogas avaliadas, foram os 
veteranos que apresentaram maiores frequências de risco associado e 
necessidade de intervenção para quase todas as drogas, isolando-se apenas 
os hipnóticos/sedativos que apresentaram maior necessidade de intervenção 
entre os calouros. Os resultados encontrados nos possibilitam concluir que os 
estudantes do último ano do curso de graduação em Enfermagem da 
EEAAC_UFF necessitam de maior esclarecimento sobre a prevenção e os 
riscos associados dessas substâncias. Espera-se que o estudo em tela possa 
subsidiar outras propostas desta natureza que deverão ser implementadas a 
fim de trazer benefícios significativos ao meio acadêmico e à sociedade como 
um todo. 
 



ABSTRACT 

The social inclusion of an individual into a new environment like the University, can 
lead him to present new adaptive behaviors for social recognition of his identity, 
including the use of drugs. Given this, it is necessary to develop a study on the use of 
alcohol and other drugs and the problems associated with this practice with Nursing 
students of Universidade Federal Fluminense. The general objective was to 
determine the frequency of use of licit and illicit substances by Nursing students from 
the Universidade Federal Fluminense of the firts and last years, within a period of 
three months. And the specific objective was to evaluate the relationship between the 
use of licit and illicit substances, the associated risk and the ingress into the Esola de 
Enfermagem Aurora De Afonso Costa - UFF. This is a quantitative study transversal 
and descriptive type, in which the World Health Organization instrument ASSIST 
(Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test) was applied. The 
target-population was defined as regularly enrolled students in the Curso de 
Graduação e Licenciatura em Enfermagem, during the academic year of 2013. The 
sample included students from the first and last year, which correspond to the first, 
second, eighth and ninth semesters. All studentes agreed to participate in this study. 
The study was submitted to the Comitê de Ética em Pesquisa  (CEP) of the Hospital 
Universitário Antônio Pedro (HUAP) / UFF and was approved by the number: 68520. 
This research showed that the licit substances were the most used by the students 
who participated. Among the substances, alcohol excelled in all stages of the 
questionnaire. It was evident that the frequency of drug use in the last three months 
was greatest impact among the students of the first semester. That fact makes us 
believe that the University entrance can really influence the increase of consumption 
of these substances. Futhermore, even knowing that the students of the first 
semester had a higher frequency of use of most of the evaluated drugs, it was the 
students of the last semesters that presented the biggest associated risk frequency 
and need for intervention for almost all drugs. Only the hypnotic and sedativ drugs 
showed more need for intervention among the students of the first semester. By 
these results we can conclude that the students of the last year of Curso de 
Graduação em Enfermagen da EEAAC-UFF need more enlightenment about the 
prevention and the associated risk of these substances. We expected that the It is 
hoped that the study on screen can support other proposals of this kind to be 
implemented in order to bring meaningful to academia and society as a whole 
benefits. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Trata-se de um estudo vinculado a um projeto maior, financiado pela 

fundação de apoio a pesquisa do Estado do Rio de janeiro (FAPERJ) intitulado 

“Percepção e comunicação de riscos sociais e à saúde associados ao uso abusivo 

de álcool e outras drogas entre acadêmicos de enfermagem da Universidade 

Federal Fluminense – UFF”. Esta proposta de estudo foi desenvolvida entre março de 

2012 e novembro de 2013. Teve como objetivo geral conhecer a percepção de riscos 

sociais e à saúde decorrente do uso abusivo de drogas de acadêmicos de enfermagem 

da UFF. Além disso, o presente estudo também esta atrelado ao programa de Iniciação 

Científica da FAPERJ com o título “Consumo de álcool e outras drogas e 

problemas associados entre acadêmicos de Enfermagem da Universidade 

Federal Fluminense”. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1993) 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. 

Pratta e Santos (2009) colocam que o uso abusivo de drogas deve ser tratado 

com um conjunto de ações que possibilitam a melhora no tratamento em se tratando 

da promoção e prevenção ao uso de drogas. 

Conceituam-se substâncias psicoativas como drogas que alteram o 

comportamento, a consciência, o humor e a cognição, agindo no sistema nervoso 

central. O uso recorrente de alguma dessas substâncias pode levar à dependência 

física ou psicológica, promovendo um ciclo progressivamente mais difícil de ser 

interrompido (PICOLLOTO et al, 2010). 

No Brasil, jovens entre 18 e 24 anos, especialmente estudantes universitários, 

apresentam elevadas prevalências do uso de drogas tanto lícitas como ilícitas, 

principalmente no último ano de formação acadêmica (WAGNER et al, 2005).
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Os diferentes padrões de consumo de drogas lícitas e ilícitas pelos 

universitários se apresentam desde os primeiros períodos dos cursos e podem 

provocar consequências sociais, econômicas e para a saúde que repercutem em 

suas vidas pessoais e profissionais.  

Podem ser destacados alguns fatores de risco para o uso de drogas por 

estudantes universitários. Picollotto et al (2010), Abarca e Pillon (2011) e Calafat 

(2010) trazem em seus trabalhos exemplos de fatores de risco, como: diversas 

características pessoais e familiares; julgamentos de benefícios prazerosos das 

drogas e de maior aceitação e entrosamento social; os pares usuários de drogas 

que incentivam ou reprovam o seu uso, entre outros.  

De acordo com Brasil (2003), no domínio das relações interpessoais, os 

principais fatores de risco são os pares usuários de drogas que aprovam ou 

valorizam o seu uso; a rejeição sistemática de regras, práticas ou atividades 

organizadas.  

Por outro lado, Brasil (2003) também coloca que são protetores para o uso de 

drogas os pares não usuários e que não aprovam ou valorizam o seu uso e aqueles 

que praticam atividades de qualquer ordem, desde que não envolvam o uso indevido 

de álcool e outras drogas. 

Através da leitura de artigos e livros para produzir esta pesquisa, pôde-se 

compreender que esses fatores de risco compõem o “risco associado” a que cada 

pessoa pode estar susceptível, desde que faça uso abusivo de determinada 

substância. Por exemplo, o uso abusivo de álcool associado ao fato de dirigir um 

automóvel embriagado, promove o “risco associado” ao qual essa pessoa poderia 

estar exposta.  

O consumo excessivo de substâncias lícitas e ilícitas pode ocasionar 

problemas de saúde, financeiros, legais e etc. Esses problemas ocasionados pelo 

abuso da droga podem então ser entendidos como “risco associado”. 

Com base nas leituras realizadas, foi visto que o uso abusivo de 

medicamentos psicotrópicos também tem aumentado entre os acadêmicos da área 

de saúde. Em um estudo realizado por Oliveira (2209) entre estudantes de Medicina 

da Universidade de São Paulo, observou-se um aumento do uso de inalantes, 

especialmente entre os alunos do sexo masculino e dos primeiros anos de 

graduação. 
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Rosa & Tavares (2008) evidenciaram que: 
 
 

A formação do enfermeiro ainda necessita de uma qualificação mais 
aprimorada durante a graduação no que se refere à qualidade de 
atendimento aos usuários de drogas lícitas e ilícitas, existindo poucos 
momentos de abordagem da temática durante algumas disciplinas do curso. 
Esta situação pode se deflagrar em mais um fator agravante para o estímulo 
abusivo do uso de álcool e outras drogas pelo acadêmico de enfermagem. 
 
 

A inserção social de um indivíduo em um ambiente novo como a 

Universidade, pode levá-lo a apresentar novos comportamentos adaptativos para 

reconhecimento social de sua identidade no meio, inclusive o uso de drogas.  

 Diante desta problemática, faz-se necessário desenvolver este estudo sobre 

o uso de álcool e outras drogas e dos problemas associados a esta prática com 

acadêmicos de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense.  

 

1.2. OBJETO DE ESTUDO 

              O uso de álcool e outras drogas e dos problemas associados a esta prática 

entre acadêmicos de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense. 

 

1.3. QUESTÃO DE PESQUISA: 

O uso abusivo de substâncias lícitas e ilícitas e os riscos associados a essa 

prática, entre os acadêmicos de Enfermagem da Universidade Federal 

Fluminense, está relacionado com a entrada na universidade? 

 
1.4 OBJETIVOS:  

 

- Geral: Conhecer a frequência de uso na vida e nos últimos três meses de 

substâncias lícitas e ilícitas por acadêmicos de enfermagem da Universidade 

Federal Fluminense e classificar quanto à necessidade de intervenção breve;  

- Específico: Avaliar a relação existente entre o uso de substâncias lícitas e ilícitas, o 

risco associado e o ingresso na ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE 

AFONSO COSTA – UFF. 

 
1.5 MOTIVAÇÃO: 

De modo geral, muitos estudantes acabam tendo que deixar suas cidades a 

fim de começar os estudos em Universidades localizadas nas grandes cidades. O 

contexto em que viviam e com o qual estavam acostumados, assim como seus 
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valores e até sua concepção de vida mudam abruptamente. De um dia para o outro 

se percebem em um mundo completamente diferente. A socialização por meio de 

eventos universitários, como festas, “chopadas” e etc, acaba sendo uma válvula de 

escape para conseguir se adaptar a essas novas situações e a buscar interação e 

“boa convivência” com os novos colegas e pares. 

O estudante de graduação de enfermagem, assim como das demais áreas da 

saúde devem poder participar de discussões mais frequentes e aprofundadas 

durante as disciplinas da curso, sobre os riscos do uso abusivo de álcool e outras 

drogas e os problemas relacionados, assim como a assistência aos usuários de 

drogas lícitas e ilícitas. 

A aproximação com esta temática foi motivada pela possibilidade de 

identificar o uso de substâncias lícitas e ilícitas por parte dos acadêmicos de 

enfermagem e assim, tentar entender as razões/causas deste aumento, visto que se 

trata de futuros profissionais que visam tanto à promoção, quanto a prevenção da 

saúde nos diferentes grupos populacionais.  

 

1.6 JUSTIFICATIVA 

Observam-se nos padrões de consumo de drogas por jovens estudantes 

diferenças não apenas geográficas, mas também no volume e qualidade do que se 

consome, na forma e tipos de consumo, nos subgrupos de consumidores e nas 

consequências sociais, econômicas e para a saúde dos diferentes territórios. 

O comportamento de risco destes acadêmicos não condiz com uma formação 

em saúde que estimule percepções e posicionamentos que se associem a hábitos 

saudáveis de vida, o que se espera de futuros profissionais educadores em saúde 

(BRASIL, 2003; HENRIQUÉZ & CARVALHO, 2008). 

A complexidade que envolve o uso de drogas e as consequências 

decorrentes deste uso, incluindo riscos sociais e à saúde, deve ser percebida e 

discutida por estudantes universitários da área de saúde por apresentarem uma 

especial vulnerabilidade neste contexto. (ROZA & TAVARES, 2008; PICOLOTTO ET 

AL, 2010; MS, 2003; HENRIQUÉZ & CARVALHO, 2008; OLIVEIRA ET AL, 2009). 

Acredita-se que o nível de conhecimento dos estudantes universitários sobre 

os riscos do uso de drogas não condiz com a devida qualificação profissional como 
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deveria, visto que durante a graduação, este tema é pouco discutido e de forma 

desatualizada. 

O conhecimento ampliado e aprofundado sobre o consumo de substâncias 

lícitas e ilícitas pelos acadêmicos de enfermagem é de extrema importância, para 

que seja possível desenvolver ações de intervenção, utilizando tecnologias 

educativas preventivas e participativas, que re-orientem esses estudantes e futuros 

enfermeiros, quanto aos riscos do uso destas substâncias na vida pessoal e 

profissional. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão de literatura é uma etapa fundamental do trabalho de pesquisa. 

Depois de pesquisado o assunto e selecionado todo o material vem o momento de 

organizar todas essas informações. Uma maneira de fazer essa organização é 

apresentar uma sequência das evidencias mais relevantes. Segundo Tomanik 

(1994), o mais adequado é organizar os dados a partir das informações mais 

simples sobre o assunto até chegar as mais específicas e profundas. 

Sendo assim, serão contempladas nesta fase as contribuições utilizadas na 

literatura, objetivando fornecer a base indispensável para a elaboração desta 

pesquisa. 

 

2.1. ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS: um breve histórico 

Os registros históricos mostram que, desde que o mundo é mundo, as 

pessoas procuram e utilizam substâncias que modificam seu humor, suas 

sensações, seu grau de consciência e seu estado emocional (ALBERTANI, 2003).  

Quando os portugueses chegaram ao Brasil, no início da colonização, 

descobriram o costume indígena de produzir e beber uma bebida forte, fermentada a 

partir da mandioca, denominada cauim (ANDRADE E ESPINHEIRA, 2010). Os 

autores ainda pontuam que essa bebida era utilizada em rituais e em festas, 

portanto, dentro de uma pauta cultural bem definida e citam que os índios usavam 

também o tabaco, que era desconhecido dos portugueses e de outros europeus. 

Andrade e Espinheira (2010) mostram que o uso de maconha com propósitos 

medicinais, data de 2.700 aC. A erva, segundo os autores, foi amplamente utilizada 

na Europa com este propósito durante os séculos XVIII e XIX. Além disso, explicitam 

a utilização no Brasil, quando dizem ter sido trazida pelos escravos africanos e foi 
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difundida também entre os indígenas, sendo no início usado com propósitos 

medicinais. 

De acordo com Bucher (1992): 
 
 

O uso de substâncias psicoativas está presente em toda a história da 
humanidade, em diferentes culturas, e certamente os vários registros desse 
uso não podem deixar de ser citados pelos trabalhos que têm como objeto o 
uso de drogas ou contextos relacionados a essa prática. Ainda que apontem 
para um consumo diferenciado do atual, marcam a relação existente entre 
os seres humanos e a busca por diversos tipos de substâncias, em 
diferentes contextos, com objetivos e motivações diversas, como remédio e 
como veneno, de forma divina ou demonizada, correspondendo a uma 
prática humana milenar e universal. 
 
 

Os estudos antropológicos, segundo Acioli (2002), apontam que dentre as 

drogas consumidas pela humanidade, o álcool é uma das mais antigas, uma das 

mais utilizadas e com diferentes fins, de anestésico a narcótico.  

Sendo uma substância produzida a partir de elementos disponíveis na 

natureza (água, açúcar, fermentos e calor), talvez a origem do álcool tenha ocorrido 

espontaneamente, durante a pré-história humana (ACIOLI, 2002). 

Almeida et al (1992) destaca que a literatura sobre a dependência de álcool 

no Brasil, embora seja escassa e com as limitações decorrentes do uso das mais 

variadas metodologias pelos pesquisadores, tem mostrado uma prevalência 

variando de 3 a 10% na população geral adulta.  

O álcool é considerado a primeira droga conhecida pelo homem, sendo o ópio 

considerado a primeira droga ilícita (ALMEIDA et al, 1992). 

Segundo a Secretaria de Saúde, o alcoolismo é responsável por 50% das 

internações psiquiátricas masculinas, 20% em unidade de gastroenterologia e 90% 

das internações por dependência de drogas em hospitais psiquiátricos brasileiros 

(NOTO e CARLINI , 1995). 

Atualmente, as políticas relacionadas ao uso de drogas são de 

responsabilidade da Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), criada em 1998 e 

subordinada ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.  

A SENAD coordena o nível estratégico de atividades de restrição da oferta de 

substâncias que causem dependência física ou psíquica, e de redução de demanda, 

entendida como prevenção ao uso indevido, além de aspectos da recuperação de 

dependente (SENAD, 2010). 
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De acordo com Machado e Miranda (2007), as primeiras intervenções do 

governo brasileiro na área ocorreram no início do século XX, com a criação de um 

aparato jurídico-institucional destinado a estabelecer o controle do uso e do 

comércio de drogas e a preservar a segurança e a saúde pública no país.  

Nessa época, o consumo de drogas ainda era incipiente e certamente não 

constituía uma ameaça à saúde pública. Já o consumo de bebidas alcoólicas era 

frequente, mas, por ter sido mais tolerado pelos governantes e pela sociedade 

brasileira, não era objeto de preocupação governamental.  (MACHADO E MIRANDA 

2007).  

Até pouco tempo o Brasil não dispunha de políticas publicas especificas ou 

que contemplassem essa problemática. Somente em 2003 foi divulgado no país, um 

documento intitulado: “A política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral a 

usuários de Álcool e outras Drogas” (BRASIL, 2003). 

Gomes e Capponi (2012) trazem que o debate acerca do uso ou abuso de 

álcool e drogas ganhou força no ano de 2011, tendo sido noticiado pelos grandes 

meios de comunicação de forma estritamente parcial.  

Os autores relatam que nesse mesmo ano houve o lançamento oficial da 

Política Nacional de Atenção aos Usuários de Alcool, Crack e outras drogas, o 

chamado “Plano de Enfrentamento ao Crack”. 

Ainda de acordo com Gomes e Capponi (2012), tem-se que no último 

levantamento do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas (CEBRID) de 2005, 

o crack aparece como tendo sido usado apenas por 0,3% da população e o álcool 

surge como sendo consumido por 74% da população brasileira.  

Apesar dessas diferenças tão discrepantes entre a incidência do uso de álcool 

e do crack, pouco se fala sobre a questão do álcool como grave problema de saúde 

pública e não se observa nenhum movimento urgente para reduzir seu uso. 

O autor Albertani (2003) mostra que enquanto no passado, essas substâncias 

tinham o seu lugar bem definido e seu uso controlado e mais protegido pela 

sociedade, no mundo globalizado as substâncias vêm se transformando em 

mercadorias muito lucrativas, produzidas para consumo em larga escala.  

Somado a isso existem as mudanças de contexto social, com aumento das 

desigualdades, em que o uso e o abuso de álcool e outras drogas vêm assumindo 

cada vez mais uma função de apoio ao enfrentamento de dificuldades afetivas, 
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sociais, econômicas, ou seja, para realizar os projetos de vida esperados 

(ALBERTANI, 2003). 

 

2.2. A RELAÇÃO ENTRE UNIVERSITÁRIOS, ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 

 

Álcool e outras drogas são substâncias que causam mudanças na percepção 

e na forma de agir de uma pessoa. Essas variações dependem do tipo de 

substância consumida, da quantidade utilizada, das características pessoais de 

quem as ingere e até mesmo das expectativas que se têm sobre os seus efeitos 

(ECOS, 1999). 

O abuso de drogas caracteriza fenômeno disseminado em todo o mundo com 

consequências graves. O consumo de substâncias é particularmente preocupante 

na população jovem devido aos altos custos sociais (WAGNER, 2005). 

O conhecimento do uso de drogas entre os jovens é primordial, 

especialmente por três motivos (BRASIL, 2010):  

(a) a maioria das pessoas começa a usar drogas na juventude e é entre os jovens 

que as atividades de prevenção têm mais resultados;  

(b) as tendências do uso de drogas ilícitas entre os jovens são indicativas das 

mudanças sociais e políticas que estejam influenciando outros segmentos sociais, 

às quais os jovens são mais sensíveis (vide as mudanças da acessibilidade de 

drogas e outras transformações desse mercado);  

(c) os jovens têm cada vez mais acesso a uma ampla variedade de substâncias  

O uso de drogas e suas consequências adversas é um tema de relevante 

preocupação mundial, dado o número de usuários existentes e seu impacto sobre os 

indivíduos e a sociedade. Em especial, os estudantes universitários compreendem 

uma importante parcela desse universo, uma vez que apresentam um consumo de 

drogas mais intenso e frequente do que outras parcelas da população em geral 

(BRASIL, 2010).  

Albertani (2003) considera que, embora o consumo de drogas psicotrópicas 

não seja exclusivo dos adolescentes e jovens, é nessa fase do ciclo da vida que as 

pessoas realizam um maior número de experiências, já que estão descobrindo 

conhecimentos, emoções e valores, construindo padrões de vida e estão, por isso, 

mais vulneráveis.  
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Ainda na visão da autora, a primeira experiência com o uso de qualquer 

droga, incluindo o álcool e alguns medicamentos, acontece cada vez mais cedo na 

nossa sociedade e acreditar que a solução está na eliminação do uso, na 

perspectiva de uma sociedade sem drogas, seria uma ilusão. 

Em pesquisas realizadas por Galduróz et al. (2004) em diferentes capitais 

brasileiras nos anos de 1987, 1989, 1993 e 1997, sobre o abuso de álcool e outras 

drogas por estudantes do ensino fundamental, detectou-se a tendência do aumento 

de uso de drogas na vida desses estudantes, de diversas substâncias como 

maconha, ansiolíticos, anfetamínicos e cocaína.  

Pope et al. (2001) mostrou em seu estudo, que entre os universitários o uso 

semanal de álcool pôde ser considerado estável em todos os anos estudados pela 

pesquisa e que algumas drogas ilícitas, como o LSD e os derivados do ópio, 

atingiram seu pico de uso em 1978 e decaíram no decorrer dos períodos.  

Porém, os derivados anfetamínicos, como o MDMA ou ecstasy, apresentaram 

aumento significativo na última década e são as drogas mais usadas entre essa 

classe de estudantes, com exceção da maconha (POPE et al., 2001). 

O ingresso na universidade, ainda que traga sentimentos positivos e de 

alcance de uma meta programada por estudantes do ensino médio, por vezes pode 

se tornar um período crítico, de maior vulnerabilidade para o início e a manutenção 

do uso de álcool e outras drogas (Peuker et al., 2006). 

Como consequências do consumo de drogas entre estudantes universitários, 

podemos citar: acidentes automobilísticos, violência, comportamento sexual de risco, 

prejuízos acadêmicos, diminuição da percepção e estresse (SILVA et al., 2006; 

PILLON et al., 2005; PECHANSKY et al., 2004; CARLINI-CONTRIM et al., 2004).  

Em um estudo realizado por Murphy et al. (2005), foi descrito que o consumo 

abusivo de álcool entre estudantes universitários está relacionado com a diminuição 

da expectativa de vida dessa população. Segundo os autores, isso ocorre porque os 

comportamentos de risco associados ao consumo de álcool e drogas podem afetar o 

senso global de "bem-estar".  

Dowdall e Wechsler (2002) destacam que entre os fatores de risco para o 

consumo de drogas, pode-se citar o acesso fácil às substâncias por meio de 

traficantes que as vendem nos arredores das universidades, associado à cultura que 

promove o uso por meio de ritos de iniciação e de festas.  
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Segundo Pillon et al. (2005), neste período, as atividades culturais geralmente 

são celebradas com festas e na maioria das vezes com a presença do uso de álcool, 

e nessa fase poucos estudantes tem experimentado o uso de outras substâncias.  

As situações de entrada na universidade, afastamento da família, a ligação 

com novas amizades e etc., fazem parte de uma fase de mudança que pode acabar 

por colocar o jovem universitário em maior risco para o uso de álcool e outras 

drogas.  

Pillon et al. (2005) colocam que o ambiente pode ser favorável para 

experimentar e, além disso, envolve-los em outros comportamentos inesperados 

(dirigir embriagado, fazer sexo sem proteção). 

Stempliuk (2004) diz que os estudantes com mais fracos suportes sociais, 

menos engajamentos e com menos vínculos e atividades coletivas dentro da 

universidade são os que apresentam maiores riscos para o desenvolvimento do 

abuso e dependência do álcool e outras drogas. 

Segundo Mesquita (2005) os alunos da área de ciências biológicas devem 

merecer um enfoque diferenciado em relação ao uso de álcool e de outras drogas, 

pois, futuramente, são eles que levarão as noções básicas de saúde à comunidade. 

Desta forma, entende-se o quanto é importante conhecer o padrão de consumo, as 

atitudes e o conhecimento em relação às drogas entre esses alunos. 

Nesse sentido, os universitários têm merecido especial atenção, seja pelo 

recebimento de investimentos científicos ou pelas funções que deverão exercer à 

sociedade e ao desenvolvimento do país como um todo. 

 

2.3. A ENFERMAGEM NA PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DO ABUSO 

DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 

Em geral, quando um usuário de drogas chega para atendimento em alguma 

Unidade de Saúde, independentemente do serviço que procure, é provável que seu 

primeiro contato aconteça com o enfermeiro ou demais profissionais da equipe de 

enfermagem. Desta forma, a atitude que o profissional irá apresentar, poderá 

influenciar positiva ou negativamente no tratamento deste paciente.  

Um estudo realizado com enfermeiros na Amazônia revelou falta de formação 

universitária, de educação permanente e de suporte referência-contra-referência na 

Atenção Básica em Saúde (ABS) à dimensão específica do álcool. Além disso, 
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desconheciam os dados epidemiológicos relacionados ao álcool, bem como não 

visualizavam a ABS como mecanismo de apoio aos casos (MORETTI-PIRES et al., 

2011). 

Ou seja, os educadores, os profissionais da saúde e os comunicadores que 

operam em favor da segurança têm um trabalho penoso de promover uma revisão e 

reconstrução de valores, remando contra a prevalência de padrões de atitudes 

arraigados (PINSKY; PAVARINO FILHO, 2007). 

De um modo geral, as ações de enfermagem desenvolvidas junto a usuários 

de álcool e outras drogas caracterizam-se pela recepção e identificação da clientela, 

desenvolvimento de ações educativas, busca de alianças junto à comunidade e 

encaminhamentos a outros locais de tratamento (GONÇALVES E TAVARES, 2007). 

Acredita-se que o profissional de enfermagem deveria estar mais bem 

preparado para reconhecer e atuar com os diversos problemas encontrados entre a 

população que busca tratamento, independente da Unidade que estejam. A Política 

do Ministério da Saúde para a atenção integral a usuários de álcool e outras drogas 

de 2004, diz que:  

 

Nos serviços de saúde, o enfermeiro deverá estar atento às possibilidades 
de detectar precocemente o uso de álcool e outras drogas, a fim de reduzir 
os possíveis danos, devendo sensibilizar o usuário a buscar alternativas de 
tratamento, conforme preconiza a política de saúde definida para o campo 
em questão. (BRASIL,2004). 

  

Valorizando e utilizando o cuidado de enfermagem para promoção da saúde, 

o enfermeiro poderia transformar a realidade da própria enfermagem, resgatando 

desta forma, as condições existentes a fim de se desenvolver um modelo de 

trabalho de enfermagem autônomo e de maior impacto nos campos de promoção da 

saúde e prevenção de enfermidades (FRIEDRICH e SENA, 2002). 

Carraro, Rassool e Luis (2005) dizem que o enfermeiro pode desempenhar 

importante papel na promoção da saúde perante vários aspectos, dentre eles a 

formação e capacitação dos profissionais de saúde visando à redução da demanda 

de álcool e drogas.  

Ainda de acordo com os autores, esses profissionais poderão promover novas 

configurações no cuidado de diversos grupos da sociedade nos níveis de promoção, 

prevenção e integração social, com as mudanças de paradigmas atuando na 

formação dos enfermeiros. 
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3. REFERENCIAL METODOLOGICO 

 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa realizada com método estatístico, do 

tipo transversal e descritiva, na qual se aplicou o instrumento ASSIST (Alcohol, 

Smoking and Substance Involvement Screening Test), desenvolvido pela 

Organização Mundial de Saúde e validado para uso no Brasil.  

Em relação à pesquisa quantitativa, Prodanov e Freitas (2013) descrevem 

como aquela que “considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir 

em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso 

de recursos e de técnicas estatísticas.”.  

Os autores ainda colocam que esta forma de abordagem: 

É empregada em vários tipos de pesquisas, inclusive nas descritivas, 
principalmente quando buscam a relação causa-efeito entre os fenômenos e 
também pela facilidade de poder descrever a complexidade de determinada 
hipótese ou de um problema, analisar a interação de certas variáveis, 
compreender e classificar processos dinâmicos experimentados por grupos 
sociais, apresentar contribuições no processo de mudança, criação ou 
formação de opiniões de determinado grupo e permitir, em maior grau de 
profundidade, a interpretação das particularidades dos comportamentos ou 
das atitudes dos indivíduos (PRODANOV e FREITAS, 2013). 
 

A população-alvo foi definida como sendo universitários regularmente 

matriculados durante o segundo semestre do ano letivo de 2013, no Curso de 

Graduação em Enfermagem e Licenciatura da Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa pertencente à Universidade Federal Fluminense.  

A amostra incluiu estudantes do primeiro e do último ano do curso, que 

correspondem ao primeiro, segundo, oitavo e nono períodos, que aceitaram 

participar da pesquisa. O N total foi de 94 acadêmicos, que estiveram presentes nas 

salas de aula no dia em que foram distribuídos os questionários. Deste total, 53 

eram calouros e 41 eram veteranos. 

A escolha por essas turmas foi pensada por ser constituída por alunos recém-

ingressados na Universidade e ainda “desfamiliarizados” com o meio e vida social 
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acadêmica. Por outro lado, as turmas do último ano do curso são constituídas por 

estudantes que estão prestes a se formar buscando colocações no mercado de 

trabalho e já, teoricamente, conscientizadas da profissão de enfermeiro e suas 

ações inerentes de promoção da saúde e prevenção de doenças. 

A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação do questionário fechado 

autopreenchido ASSIST, que possibilitou uma triagem do uso de álcool, tabaco e 

outras drogas por meio de oito questões, em que as questões de um a sete 

abordaram o uso e os problemas relacionados a diversas substâncias e a questão 

de número 8 se destinou ao uso de drogas injetáveis (SENAD, 2008).  

A análise dos dados foi realizada por meio do software SPSS versão 21, 

organizada em planilhas do Excel e contou com a ajuda de um bioestatístico. 

Utilizou-se estatística descritiva (frequências e porcentagens) para descrever o perfil 

dos entrevistados em relação ao fenômeno estudado. Após a análise, realizou-se a 

interpretação dos dados obtidos, organizando-os em tabelas a fim de dinamizar o 

processo de apresentação dos resultados obtidos. 

O papel do método estatístico é, essencialmente, possibilitar uma descrição 

quantitativa da sociedade (PRODANOV e FREITAS, 2013). Assim, conforme Gil 

(2008, p. 17), “este método se fundamenta na aplicação da teoria estatística da 

probabilidade e constitui importante auxílio para a investigação em ciências sociais.”.  

Prodanov e Freitas (2013) trazem em seu livro, portanto, que:  

 

Devemos considerar que as explicações obtidas mediante a utilização do 
método estatístico não devem ser consideradas absolutamente verdadeiras, 
mas portadoras de boa probabilidade de serem verdadeiras. 
 
 

Esse fato se complementa com a colocação de Gil (2008), quando diz que: “o 

método estatístico passa a se caracterizar por razoável grau de precisão, o que o 

torna bastante aceito por parte dos pesquisadores com preocupações de ordem 

quantitativa.”. 

O estudo foi submetido à aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) / UFF e obteve aprovação sob o 

numero: 68520. A etapa de coleta de dados ocorreu entre os meses de agosto a 

outubro de 2013. O anonimato dos participantes e a autorização para a sua 



25 

 

 
 

participação obedeceram a RESOLUÇÃO 196/ 96 do Conselho Nacional de Saúde, 

sobre pesquisas envolvendo seres humanos. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS ENCONTRADOS  

 

A partir da interpretação das planilhas de análise dos dados, geradas pelo 

software, foram montadas tabelas para demonstrar de forma mais dinâmica e 

didática os resultados encontrados.  

A Tabela 1 (abaixo) demonstra a relação existente entre o consumo de 
drogas lícitas e ilícitas com o ano do curso do aluno (calouro ou veterano).  

 
Tabela 1 - Consumo de substância lícita e ilícita pelo menos uma vez na vida por tipo de aluno.  

Você já usou: TABACO 

N                % 

ÁLCOOL 

N                 % 

MACONHA 

N                 % 

INALANTES 

N                % 

COCAÍNA/CRACK 

N                    % 

VETERANO (n41) 15            36,6 35             85,4 3                 7,3 3                7,3 0                     0,0 

CALOURO (n53) 14            26,4 44               83 8                15,1  2 3,8 0                     0,0        

 

Você já usou:  ANFETAMINAS/ECSTASY 

N                               % 

OPIÓIDES 

N                   % 

HIPNÓTICO/SEDATIVO 

N                                  %  

ALUCINÓGENOS 

N                      % 

VETERANO (n41) 2                               4,9 2                4,9     5                                 12,2 3                     7,3 

CALOURO (n53) 3                               5,7           1                1,9 7                                 13,2 2                     3,8    

 
 

Dos estudantes que responderam ao questionário, encontrou-se maior 

percentual para o consumo de álcool, seguido por derivados de tabaco, 

hipnóticos/sedativos e maconha. Para o uso de inalantes, anfetamina/ecstasy, 

opióides e alucinógenos o número de estudantes de cada ano (veteranos e 

calouros) que relatou já ter feito uso pelo menos uma vez na vida, não ultrapassou o 

de três (3). Com relação as drogas cocaína e crack não foi verificado consumo. 

Desta forma, utilizou-se para este estudo, apenas as drogas que apresentaram valor 

de consumo significativo, ou seja, álcool, tabaco, hipnóticos/sedativos e maconha. 
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Em relação ao consumo de álcool encontramos um percentual bastante 

elevado. 85,4% dos veteranos disse já ter feito uso dessa substância pelo menos 

uma vez na vida. Para os calouros o percentual foi de 83%.  

Do número total de veteranos 36,6% disse já ter feito uso de derivados do 

tabaco pelo menos uma vez na vida. Com relação aos calouros, o percentual desses 

estudantes que relatou já ter consumido derivados do tabaco pelo menos uma vez 

na vida foi de 26,4%. Portanto, em relação a esta droga específica o consumo foi 

equivalente, visto que o quantitativo de calouros que respondeu ao questionário foi 

maior. 

 Em relação aos hipnóticos/sedativos os resultados revelaram que 13,7% dos 

calouros e 12,2% dos veteranos, já fizeram uso dessa substância alguma vez na 

vida. O percentual dos dois níveis de estudantes se encontrou também muito 

próximo. Sobre a maconha o consumo se deu mais entre os calouros onde 

encontramos um percentual de 15,1% em relação aos veteranos, que foi de 7,3%.  

A seguir a Tabela 2 indica a frequência de uso das substâncias nos últimos 

três meses pelos veteranos, a partir do momento em que responderam ao 

questionário.  

Tabela 2 – Frequência de uso das substâncias nos últimos três meses pelos veteranos. 
Frequência de uso 

nos últimos 3 meses 

pelos VETERANOS 

TABACO 

N                       % 

ÁLCOOL 

N                       % 

MACONHA 

N                            % 

HIPNÓTICOS/SEDATIVOS 

N                                 % 

NUNCA 35                   85,4 13                   31,7 40                        97,6 38                              92,7 

1 OU 2 VEZES 4                      9,8 14                   34,1  1                            2,4 3                                  7,3 

SEMANALMENTE 0                       -- 8                     19,5 0                            -- 0                                 -- 

MENSALMENTE 1                      2,4    5                     12,2 0                             --      0                                  -- 

DIARIAMENTE 1                      2,4   1                       2,4 0                            -- 0                                  -- 

 

Do total de alunos que respondeu ao questionário, 85,4% disse não ter 

utilizado derivados do tabaco nenhuma vez nos últimos três meses e 9,8% relata ter 

utilizado 1 ou 2 vezes.  

Em relação ao consumo de álcool, 34,1% dos estudantes do último ano 

relataram ter feito uso 1 ou 2 vezes nos últimos três meses, enquanto que 31,7% 

afirmou não ter utilizado essa substância nenhuma vez. Contudo, diferente do uso 
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de derivados do tabaco, 19,5% dos estudantes disseram ter feito uso semanalmente 

nos últimos três meses e 12,2% relataram o uso mensalmente. 

Dentre os estudantes do último ano que responderam já ter feito uso de 

maconha pelo menos uma vez na vida, apenas 1 relatou ter feito uso 1 ou 2 vezes 

nos últimos três meses. 97,6% do total de veteranos afirmaram não ter utilizado a 

droga nenhuma vez no mesmo período. 

Para hipnóticos/sedativos, 7,3% dos estudantes que responderam ao 

questionário afirmaram ter feito uso 1 ou 2 vezes nos últimos três meses. 

A tabela 3 indica a frequência de uso das substâncias nos últimos três 

meses, pelos calouros. 

 
Tabela 3 – Frequência de uso das substâncias nos últimos três meses pelos calouros. 

Frequência de uso 

nos últimos 3 meses 

pelos CALOUROS 

TABACO 

N                       % 

ÁLCOOL 

N                       % 

MACONHA 

N                            % 

HIPNÓTICOS/SEDATIVOS 

N                                 % 

NUNCA 45                   84,9 14                   26,4 51                        96,2 47                              88,7 

1 OU 2 VEZES 7                     13,2 14                   26,4  1                            1,9 4                                  7,5 

SEMANALMENTE 0                        -- 10                   18,9 0                             -- 2                                  3,8 

MENSALMENTE 1                       1,9    15                   28,3 1                            1,9    0                                   -- 

DIARIAMENTE 0                        -- 0                       -- 0                             -- 0                                   -- 

 

Sobre o uso de derivados do tabaco, observou-se pequena diferença sobre a 

frequência de uso quando 13,2% dos calouros disse ter utilizado 1 ou 2 vezes nos 

últimos três meses enquanto que apenas 9,8% dos veteranos afirmou ter feito uso 

com a mesma frequência.  

Em relação à frequência do uso de álcool, 26,4% dos calouros disseram não 

ter feito uso nenhuma vez nos últimos três meses, 26,4% disseram ter utilizado 1 ou 

2 vezes, 18,9% afirmaram ter feito uso semanalmente e 28,3% mensalmente. Em 

comparação com a frequência de uso relatada pelos veteranos, que possuíam um N 

menor de estudantes participantes da pesquisa, pôde-se evidenciar que os 

estudantes do primeiro ano do curso consumiram com mais frequência.  

Para a frequência de uso da maconha a relação entre calouros e veteranos 

ficou muito parecida. A diferença encontrada foi em relação à frequência mensal de 

uso. Um estudante do primeiro ano do curso relatou ter feito uso mensalmente nos 

últimos três meses, enquanto que entre os veteranos não houve consumo mensal. 
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A frequência de uso de hipnóticos/sedativos entre os calouros foi maior já 

que, 7,5% dos participantes disseram ter feito uso 1 ou 2 vezes nos últimos três 

meses e 3,8%  afirmaram ter feito uso semanalmente. Entre os veteranos não foi 

verificado uso semanal. 

A terceira parte do questionário, nas questões 4 e 5, é investigado o risco 

associado de cada droga nos últimos três meses. Os acadêmicos deveriam 

responder se nos últimos três meses enfrentaram algum problema de saúde, 

financeiro ou legal, decorrente do uso de determinada substância.  

A tabela 4 mostra o risco associado ao uso de drogas. Corresponde à 

frequência com que os estudantes enfrentaram algum tipo de problema, seja ele 

pessoal, de saúde, financeiro ou legal, decorrente do uso abusivo da substância nos 

últimos três meses mantendo relação com o tipo de aluno. 

 

Tabela 4 – Frequência de problemas enfrentados pelo uso abusivo decada droga com o tipo de aluno. 

   TABACO 

N            % 

 

 

ÁLCOOL 

N          % 

 

 

MACONHA 

N            % 

 

 

HIP/SED 

N            % 

VETERANO - NUNCA  

 

 

40           97,6 

1             2,4 

0              -- 

 

 

 

32         78,0 

8           19,5 

1           2,4     

 

 

 

40          97,6 

1             2,4 

0             -- 

 

 

 

39        95,1 

2            4,9    

0             --  
- 1 OU 2 VEZES 

- MENSALMENTE 

CALOURO - NUNCA  

 

 

52           98,1 

1             1,9 

0              --  

 

 

 

47         88,7 

3           5,7   

3           5,7 

 

 

 

53       100,0 

0            -- 

0            -- 

 

 

 

51         96,2 

2           3,8 

0            -- 
- 1 OU 2 VEZES 

- MENSALMENTE 

 

Com a observação desta tabela, foi possível evidenciar que apesar de termos 

encontrado como resultado uma frequência de uso do álcool maior entre os 

calouros, o risco associado para os veteranos teve destaque. Na turma dos 

veteranos 19,5% relataram ter enfrentado algum tipo de problema decorrente do uso 

de álcool 1 ou 2 vezes nos últimos três meses, contra apenas 5,7% dos calouros.  

Para a maconha houve relato de apenas um estudante, sendo este do ultimo 

ano do curso, que afirmou ter enfrentado algum tipo de problema decorrente do uso 

da droga 1 ou 2 vezes nos últimos três meses. Apesar de o consumo ter sido mais 

evidenciado entre os calouros por ter sido relatado o uso mensal por um estudante 

nos últimos três meses, o risco associado encontrado foi para um veterano. 

Em relação ao tabaco e hipnóticos/sedativos, a frequência do risco associado 

foi relativamente a mesma tanto para os calouros quanto para os veteranos. Para o 

tabaco apenas um veterano e um calouro disseram ter enfrentado problemas 

decorrentes do uso da droga 1 ou 2 vezes nos últimos três meses. Para 
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hipnóticos/sedativos, dois veteranos e dois calouros afirmaram ter enfrentado 

problemas 1 ou 2 vezes nos últimos três meses.  

Contudo, o que se pode verificar, é que três veteranos relataram ter utilizado 

hipnóticos/sedativos 1 ou 2 vezes nos últimos três meses e encontramos risco 

associado para dois veteranos. Já entre os calouros, cinco relataram ter feito uso 

nos últimos três meses e apenas dois estudantes apresentaram risco associado. 

A tabela 5 indica a classificação por tipo de droga e necessidade de 

intervenção ou não, relacionada ao número total de acadêmicos participantes. Esta 

etapa corresponde ao total de pontos que cada acadêmico recebeu ao final de seus 

questionários. Em cada questão, as respostas escolhidas pelos acadêmicos possuía 

uma determinada pontuação e essas seriam somadas ao final, obtendo uma 

pontuação total e assim, seria identificado a necessidade de intervenção ou não. 

 
Tabela 5 – Classificação por tipo de droga e necessidade de intervenção  

 TABACO 

N            % 

ÁLCOOL 

N             % 

MACONHA 

N             % 

HIP/SED 

N             % 

VETERANO - Nenhuma Intervenção 

 

- Intervenção breve 

37         92,7 

 

  4             7,3 

31      75,6 

 

10       24,4 

38        92,7 

 

3          7,3 

38         92,7 

 

3           7,3 

CALOURO - Nenhuma intervenção 

 

- Intervenção breve 

49         92,5 

 

 4             7,5 

44      83,0 

 

9       17,0 

52        98,1 

 

1         1,9 

44         83,0 

 

  9           17,0 

 

Alguns sujeitos desta pesquisa apresentaram necessidade de intervenção em 

relação ao abuso da droga, uma vez que foi observada a frequência de uso nos três 

últimos meses, além dos riscos associado à vida dos mesmos, como mostrado nos 

resultados das tabelas anteriores.  

O álcool foi a droga utilizada que obteve maior numero de intervenções 

necessárias. Dezenove estudantes encontram-se na linha de “intervenção breve”, 

onde desses dezenove, dez são veteranos e nove são calouros.  

Para as drogas tabaco e maconha o quantitativo de estudantes 

caracterizados com a necessidade de receber intervenção sobre o uso abusivo 

dessas substâncias foi muito próximo. A frequência de uso e o risco associado já 

vinham mostrando esta proximidade. 

Em relação ao uso de hipnóticos e sedativos, encontrou-se um índice maior 

de necessidade de intervenção entre os calouros do que entre os veteranos. Assim, 

nove estudantes foram selecionados para receber intervenção breve no grupo dos 

calouros contra três do grupo dos veteranos.  
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Considerando a frequência de uso entre os calouros, que foi maior do que 

entre os veteranos e a frequência do risco associado equivalente para ambas as 

classes de estudantes, o resultado encontrado sobre necessidade de intervenção é 

necessária.  
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5. DISCUSSÃO 

 O ingresso das pessoas jovens no ambiente universitário constitui importante 

período da vida. Trata-se de oportunidade inegável de desenvolvimento, mas que 

também pode ser relacionada a fatores de risco diversos. Dentre eles o consumo de 

substâncias (OLIVEIRA et al, 2009). 

Como já citado anteriormente, inúmeros são os fatores de risco destacados 

para o uso abusivo de drogas pelos universitários. Brasil (2003), diz que no domínio 

das relações interpessoais, os principais fatores de risco são os pares usuários de 

drogas que aprovam ou valorizam o seu uso; a rejeição sistemática de regras, 

práticas ou atividades organizadas. 

Oliveira et al. (2009) demonstra em seu estudo que durante investigações 

sobre o consumo de substâncias psicoativas por estudantes universitários, a 

prevalência de drogas lícitas variou de 20,7% a 83,1% para o tabaco e álcool, 

respectivamente. Para as drogas ilícitas de modo geral, a prevalência encontrada foi 

de 24,6%. Este fato, com porcentagem pouco diferenciada, também foi confirmado 

em nossa pesquisa. 

Dentre as substâncias avaliadas nesta pesquisa, o álcool foi a droga que 

obteve maior frequência de uso, maior uso na vida, maior risco associado e maior 

quantitativo de estudantes que necessitam de intervenção com relação ao seu uso 

abusivo. 

Vieira et al (2008), constatou em pesquisa sobre o tema que, apesar  das  

diferenças  socioeconômicas  e  culturais  entre  os  países,  a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) aponta o álcool  como substância psicoativa mais  consumida  no  

mundo  e  também  como  a  droga  de  escolha  entre  crianças  e adolescentes. 

Moraes (2007) acredita que entre os jovens, os grupos de amigos possuem 

uma grande influência sobre seus padrões de comportamento. Beber é um ritual de 

sociabilidade, sendo uma auto-afirmação frente aos  amigos. O autor ainda coloca 
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que nos grupos, a bebida pode ser também um fator de aproximação e de 

identificação entre seus membros. 

Por serem caracterizadas como substâncias lícitas, as bebidas alcoólicas são 

encontradas facilmente, em qualquer lugar e com preços acessíveis aos jovens. 

Apesar de existirem leis que proíbem a venda de bebidas para menores de18 anos, 

essa é uma prática comum e que deve ser combatida (LEPRE; MARTINS, 2007). 

Temos hoje, um quantitativo grande de estudantes que entram na 

Universidade antes de atingir a maior idade. Com isso, acabam participando logo no 

início, de diversas festas promovidas pelos estudantes dos cursos de graduação e 

não há controle para impedir a entrada desses menores. O que se pode deduzir é 

que para os universitários, se estes menores estão matriculados na Faculdade, 

então podem e devem participar dessas atividades de socialização, o que acaba por 

se tornar um fator agravante para o abuso do álcool.  

O tabaco foi a segunda droga mais utilizada pelos estudantes participantes. 

O risco associado a esta substância foi baixo, contudo o consumo e a frequência de 

uso se destacaram entre as outras drogas avaliadas e teve o terceiro maior 

quantitativo de alunos necessitando de intervenção quanto ao abuso da droga. Por 

se tratar de uma substância lícita, seu consumo se torna mais fácil entre os 

estudantes. 

 

“O tabaco é um dos mais potentes agentes cancerígenos conhecidos da 
humanidade. Além do câncer, o fumo é responsável por outras doenças, 
como enfisema, bronquite crônica obstrutiva, cardiopatias, problemas 
vasculares, dentre inúmeras outras patologias [...]” (CIELO et al., 2010) 
 
 

 Segundo Horta et al (2001), os prejuízos causados à saúde pelo hábito de 

fumar são amplamente conhecidos, sendo o seu controle considerado pela 

Organização Mundial de Saúde como um dos maiores desafios da saúde pública no 

mundo atual.  

Concordando com o autor, foi possível perceber por meio do presente estudo 

que ainda se observa a presença deste hábito em nossa sociedade e entre os 

estudantes este número é ainda bastante significativo.  

Com relação às drogas ilícitas avaliadas, a maconha e os 

hipnóticos/sedativos foram as que mostraram um percentual maior de consumo. 

Deste percentual, a maior parte foi de calouros. Tal fato deve ser destacado, pois 
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dentre todas as substâncias com valores significativos desta pesquisa, essas drogas 

fizeram os calouros ultrapassarem os veteranos em relação à frequência de uso e à 

necessidade de intervenção. 

 Coutinho, Araújo e Gontiés (2004) trazem em seu estudo que talvez os 

principais atrativos da maconha sejam a curiosidade, a coragem e o prazer que ela 

proporciona. Os autores afirmam que outros estudos também demonstram que 

dentre as drogas ilícitas a maconha é a mais utilizada. 

Assim, pode-se evidenciar que: (a) a curiosidade gerada por essas 

substâncias, (b) por não serem facilmente encontradas e (c) através do incentivo 

pelos pares, os recém-chegados à Universidade devem se sentir mais 

frequentemente instigados a utilizá-las e dessa forma, o percentual de uso 

encontrado neste estudo para essas drogas ilícitas, tenha sido coerente. 

Através deste estudo, foi possível perceber que, entre os acadêmicos 

participantes, as substâncias lícitas foram as mais utilizadas e que dentre elas o 

álcool se destacou em todas as etapas do questionário.  

Um dos achados desta pesquisa foi com relação à frequência de uso das 

substâncias lícitas e ilícitas avaliadas: estudantes do primeiro ano do curso 

apresentaram maior prevalência de uso de drogas do que os estudantes do último 

ano.  

Este fato contraria a autora Gabriela Wagner (2005) quando diz que no Brasil, 

jovens entre 18 e 24 anos, especialmente estudantes universitários, apresentam 

elevadas prevalências do uso de drogas tanto lícitas como ilícitas, principalmente no 

último ano de formação acadêmica. 

Ainda em relação à frequência de uso das substâncias avaliadas, foi 

possível perceber também, que como a frequência de uso nos últimos três meses se 

deu com maior impacto entre os calouros, isso nos faz acreditar que a entrada na 

Universidade possa realmente influenciar o aumento do consumo dessas 

substâncias. 

Junto a isso, observou-se também que os estudantes do último ano 

apresentaram uma frequência de risco associado maior, principalmente em relação 

ao consumo de álcool, quando comparados aos estudantes do primeiro ano.  

Desta forma, mesmo sabendo-se que os alunos do primeiro ano do curso 

tiveram maior frequência de uso e uso na vida da maior parte das drogas avaliadas, 
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foram os veteranos que apresentaram maiores frequências de risco associado e 

necessidade de intervenção para quase todas as drogas, isolando-se apenas os 

hipnóticos/sedativos que apresentaram maior necessidade de intervenção entre os 

calouros.  

Foi possível compreender, portanto, que a frequência com que se usa uma 

substância psicoativa não necessariamente estará interligada ao risco associado ao 

uso da droga. O consumo frequente pode não ser saudável, contudo a quantidade 

excessiva da droga, sendo lícita ou ilícita, poderá causar danos maiores e mais 

rapidamente.  
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6. CONCLUSÃO 

A esta altura do estudo podemos dizer que os objetivos propostos foram 

alcançados uma vez que foi possível conhecer a frequência do uso de substâncias 

lícitas e ilícitas por acadêmicos de enfermagem da Universidade Federal Fluminense 

do primeiro e ultimo ano dentro de um período de três meses e avaliar a relação 

existente entre o uso de substâncias lícitas e ilícitas, o risco associado e o ingresso 

na ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA – UFF. 

Abordar a temática “Álcool e Drogas” é sempre uma tarefa complexa 

independente do aspecto estudado. Nesta pesquisa, foi enfatizado o uso de álcool e 

outras drogas por acadêmicos de enfermagem, buscando a partir daí, contribuir para 

implementação de ações sócio-educativas fortalecendo a articulação entre a saúde e 

o ensino universitário. 

Carraro, Rassool e Luis (2005) afirmam que o saber que o enfermeiro adquire 

na sua formação acadêmica, choca-se no confronto com uma infinidade de 

questionamentos ao lidar com pessoas usuárias de drogas, no enfrentamento de 

situações difíceis da vida como a miséria, pobreza, marginalidade, discriminação, 

violência, dentre tantas outras adjetivações. 

Nos cursos de graduação em enfermagem, o assunto é geralmente tratado 

em aulas e projetos específicos voltados para o cuidado e recuperação de pessoas 

usuárias de drogas. Salienta-se que os resultados aqui encontrados apontaram para 

a necessidade de ampliar os espaços de discussão sobre esta temática dentro da 

universidade. Entretanto, estas práticas educativas não deverão se limitar a 

aspectos pontuais, mas avançar com relação a questões mais amplas e contextuais 

que envolvam aspectos contextuais como a violência e a desigualdade social.  

Os resultados encontrados nos possibilitam concluir que os estudantes do 

último ano do curso de graduação em Enfermagem da EEAAC_UFF necessitam de 

maior esclarecimento sobre a prevenção e os riscos associados dessas substâncias.  
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Como já estão deixando a Universidade, ficará difícil promover junto a eles, 

quaisquer ações do tipo preventivas. Entretanto, a proposta de realização de ações 

educativas com os que ainda se encontram nas dependências da Faculdade, se faz 

necessária e urgente. 

Assim, a temática “DROGAS” deve ser mais debatida e aprofundada durante 

as disciplinas da grade curricular e durante os estágios teórico-práticos a fim de 

melhor instruir esses estudantes e futuros profissionais. Ressalta-se ainda a 

necessidade da valorização de atividades de extensão universitária, vinculadas ao 

ensino e à pesquisa, sobre o uso de drogas, voltadas para os estudantes de forma 

participativa e emancipatória, numa visão diferenciada. 

Espera-se que o estudo em tela possa subsidiar outras propostas desta 

natureza que deverão ser implementadas a fim de trazer benefícios significativos ao 

meio acadêmico e à sociedade como um todo. 
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