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RESUMO 

Introdução: O consumo de substâncias psicoativas é mais evidenciado após a 
inserção no ensino superior, que com o ambiente acadêmico pode proporcionar 
acesso mais fácil às diversas drogas. Este estudo visa analisar o consumo e de 
substâncias psicotrópicas por estudantes universitários na região nordeste do 
Brasil. Metodologia: Buscou-se nas bases de dados SciELO, ScienceDirect e 
Pubmed, artigos de revisão e originais, envolvendo o tema “estudantes 
universitários” atrelado a “consumo de psicotrópicos”. Foram considerados os 
artigos originais e trabalhos de revisão abordando o tema no período de 2007 a 
2017, que apresentavam além de outras drogas, substâncias psicotrópicas, e 
desconsiderados aqueles que não abrangiam a região nordeste, e não 
tratavam de drogas psicotrópicas. Os dados foram agrupados estatisticamente 
e postos em tabelas. Resultados e Discussão: Foi possível observar que 
estudante do sexo masculino apresentaram mais suscetibilidade ao uso, é 
possível observar também que o consumo de álcool entre os estudantes é o 
item que apresenta maior percentual, visto que é uma droga lícita, facilmente 
incorporada nas mais diversas bebidas, além de ser socialmente aceito. 
Conclusão: É possível concluir que o estresse gerado pela rotina acadêmica 
atrelado a fatores sociais, podem levar o estudante a ter contato mais 
facilmente com estas substâncias. 

Palavras-chave – Consumo de drogas; Produtos psicoativos; Curso superior. 
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ABSTRACT 

Introduction: The consumption of psychoactive substances is more evident 
after entering higher education, which with the academic environment can 
provide easier access to various drugs. This study aims to analyze the 
consumption and psychotropic substances by university students in the 
northeast region of Brazil. Methodology: Searched the SciELO, ScienceDirect 
and Pubmed databases for review articles and originals, involving the theme 
“university students” linked to “consumption of psychotropics”. Original articles 
and review papers addressing the theme from 2007 to 2017 were considered, 
which presented in addition to other drugs, psychotropic substances, and 
disregarded those that did not cover the northeast region, and did not deal with 
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psychotropic drugs. The data were grouped statistically and placed in 
tables.Results and Discussion: It was possible to observe that male students 
were more susceptible to use, it is also possible to observe that alcohol 
consumption among students is the item with the highest percentage, since it is 
a legal drug, easily incorporated into the most diverse drinks, in addition to 
being socially accepted. Conclusions: It is possible to conclude that the stress 
generated by the academic routine, linked to social factors, can lead the student 
to have more contact with these substances. 

Keywords - Drug use; Psychoactive products; Higher education. 
_______________________________________________________________ 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), levando em 
consideração o risco de dependência química, o uso de substâncias 
psicoativas representa uma significativa ameaça à saúde, estrutura social e 
econômica da família, comunidades e nações. Estima-se que o número de 
usuários de substâncias psicotrópicas no mundo esteja em torno de 2 bilhões 
de usuário de álcool, 1,3 bilhões de fumantes e 185 milhões de usuários de 
drogas ilícitas. As duas substâncias psicoativas mais consumidas 
mundialmente são, o álcool e o tabaco, estima-se que nos dias atuais 76,3 
milhões de pessoas convivem com transtornos relacionados ao uso destas 
substâncias, estima-se ainda que o hábito de fumar poderá levar a óbito cerca 
de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro no século 21 (WHO, 2008; WHO, 
2006). Em relação ao sexo feminino estudantes do sexo masculino apresentam 
em alguns estudos, maior tendência em adotar condutas menos saudáveis 
como o tabagismo, consumo de álcool, maconha, cocaína, lança-perfume e 
tranquilizantes, sendo a cocaína e o uso de hipnóticos ou sedativos as 
substâncias que apresentam maior risco para a saúde (LEMOS et al., 2007; 
COLARES et al., 2009; MAIA et al., 2017; DAMASCENO et al., 2016). 

No Brasil, o uso de substâncias psicoativas tem aumentado, consideravelmente 
entre os jovens com idade de 18 a 24 anos. O consumo é mais evidenciado 
após a inserção no ensino superior, que com o ambiente acadêmico pode 
proporcionar acesso mais fácil às diversas drogas. É importante ressaltar que 
os universitários estão vivendo um momento de transição que pode influenciar 
diretamente seus comportamentos coletivos e individuais, também podendo 
comprometer sua qualidade de vida (MACHADO et al., 2015). O presente 
estudo objetiva analisar o consumo de substâncias psicotrópicas por 
estudantes universitários na região nordeste do Brasil. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de revisão de natureza descritiva, qualitativa e 
quantitativa onde foi realizado um levantamento bibliográfico utilizando as 
seguintes palavras-chave: “Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias”, 
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“Estudantes” e “Psicotrópicos” onde foram consultados os artigos e trabalhos 
indexados nas principais bases de dados como Pubmed, Scielo, ScienceDirect. 
Como critério de inclusão foram considerados os artigos originais e trabalhos 
de revisão abordando o tema no período de 2007 a 2017. Foram selecionados 
aqueles que apresentavam além de outras drogas, substâncias psicotrópicas. 
Foram excluídas as publicações que tratavam de uso de drogas, porém não 
tratavam do uso de substâncias psicotrópicas, e também que não 
consideravam a região nordeste do Brasil. O software Microsoft Excel® foi 
utilizado para criação das tabelas.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A estratégia de busca eletrônica retornou 21 estudos dos quais 14 foram 
excluídos após a leitura dos títulos e resumos. Portanto 7 estudos foram 
selecionados para leitura completa e análise de dados (Tabela 1). 

    Tabela 1. Informações sobre os estudos 

 
      Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
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Os modelos de questionário mais utilizados nas pesquisas foram o da OMS e o 
AUDIT. O questionário construído pela OMS tem característica de 
autopreenchimento, o mesmo é composto por oito questões fechadas. Por 
outro lado, o AUDIT é um questionário que apresenta dez questões objetivas, 
elaborado pela OMS e recomendado pela Direção Geral da Saúde. 

Os dados apresentados na Tabela 2, fazem alusão ao uso recente de 
aproximadamente 30 dias, ou seja, nos dados analisados os estudantes 
apresentaram resultados de percentuais diferentes (geralmente maiores), 
quando analisados por um período de tempo mais longo (12 meses). 

Tabela 2. Consumo segundo o gênero. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

Terminado o levantamento estatístico dos dados decorrentes do uso das 
drogas e, levando em consideração o gênero, foi possível observar que os 
estudantes do sexo masculino apresentaram mais suscetibilidade ao uso tanto 
recreativo como possível dependência química futura. É possível observar 
também que o consumo de álcool entre os estudantes é o item que apresenta 
maior percentual, visto que é uma droga lícita, facilmente incorporada nas mais 
diversas bebidas, além de ser socialmente aceito. 

Pode-se verificar que o uso destas substâncias está conectado, visto que as 
atitudes frente ao uso de álcool predizem atitudes frente ao uso de maconha 
assim como outras drogas, do mesmo modo, atitudes frente ao uso de 
maconha medeiam e moderam a relação entre as atitudes frente ao uso de 
álcool e outras drogas, estes independentes do sexo e da idade (PIMENTEL et 
al., 2009). 

CONCLUSÕES 

Foi possível observar o consumo de substâncias psicotrópicas que agem no 
sistema nervoso central, de uma forma geral. Pode-se concluir que o estresse 
da rotina acadêmica associado a fatores sociais pode levar o estudante mais 
facilmente a consumir estas substâncias, visto que algumas das elencadas 
anteriormente apresentam aceitabilidade social. 
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