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FORMAÇÃO DO ACADÊMICO DE ENFERMAGEM E SEU CONTATO COM AS
DROGAS PSICOATIVAS

THE FORMATION OF THE NURSING ACADEMIC AND HIS/HER CONTACT WITH PSYCHOACTIVE
DRUGS

FORMACIÓN DEL ACADÉMICO EN EL OFICIO DE ENFERMERÍA Y SU CONTACTO CON LAS DRO-

GAS PSICOACTIVAS

Violante Augusta Batista Braga1, Anderson Façanha Brito Bastos2

1 Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Docente do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, no Curso de
Graduação e no Programa de Pós-Graduação - Mestrado e Doutorado.

2 Acadêmico de Enfermagem do 9° período do Departamento de Enfermagem - FFOE/UFC. Bolsista PIBIC/CNPq.

RESUMO: Objetivamos apreender junto ao acadêmico de enfermagem da UFC o conhecimento que
tem sobre as drogas psicoativas e sua percepção quanto ao seu uso. Pesquisa descritiva, dentro de uma
abordagem quanti-qualitativa, realizada com 38 acadêmicos de enfermagem do 4º e  8º semestres de
2002. Utilizamos um questionário autopalicável com questões abertas e fechadas. Constatamos que
as substâncias mais utilizadas foram o álcool e os inalantes; nunca usaram maconha, crack, cocaína
anfetaminas e opiáceos; desaprovam o uso de cocaína, crack e inalantes; referem ter algum tipo de
informação ou conhecimento sobre a dependência química adquiridos através das mídias ou univer-
sidade. Com o estudo nos aproximamos, um pouco mais, do universo do acadêmico de enfermagem
e sua relação com a dependência química.

PALAVRAS-CHAVE:
Drogas. Dependência.
Estudantes de enfermagem.

KEY WORDS:
Drug. Dependence.
Nursing academic.

ABSTRACT:We objectify to comprehend together with the academic of  nursing of  the UFC the
knowledge that they have on psychoactive drugs and their perception  about their use. This is a
descriptive study, inside of  a quanti-qualitative approach, carried out with 38 academics of  nursing of
the 4th and 8th semesters of  2002. We use a self-applicable questionnaire with open and closed questions.
We evidence that the substances uses more had been alcohol and inhalants; they had never used
marijuana, crack, cocaine (amphetamines and opiáceos). They disapprove of the use of cocaine, crack,
and inhalants. They report  to have some type of information or knowledge on the chemical dependence
acquired through the medias or university. With this study we approximate a little more the universe of
the nursing academic and their relation with chemical dependence.

PALABRAS CLAVE:
Drogas. Dependencia.
Estudiantes de enfermería.

.

RESUMEN: Objetivamos aprender junto al estudiante de enfermería de la UFC el conocimiento que
tiene sobre las drogas psicoactivas y su percepción en cuanto a su uso. Investigación descriptiva, dentro
de un abordaje cuanti-cualitativo, realizada con 38 estudiantes de enfermería del 4º y el 8º  semestres del
2002. Utilizamos un cuestionario autoaplicable con preguntas abiertas y cerradas. Constatamos que las
sustancias mas utilizadas fueron el alcohol y los inhaladores; nunca usaron macoña, crack, cocaína,
anfetaminas y opiáceos; desaprueban el uso de cocaina, crack e inhalantes; refieren tener algún tipo de
información o conocimiento sobre la dependencia química adquiridos a través de los medios de
comunicación o universidad. Con el estudio nos aproximamos, un poco mas, al universo del estudiante
de enfermería y su relación con la dependencia química.
.
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INTRODUÇÃO

O uso de drogas é uma prática milenar e uni-
versal na história da humanidade, estando seu consu-
mo associado a condições sócio-culturais e econômi-
cas de cada sociedade. No Brasil, os problemas relaci-
onados com o abuso de drogas ou substâncias
psicoativas são cada vez mais objeto de preocupação
por parte das famílias, profissionais de saúde e de edu-
cação e autoridades governamentais, em decorrência
do crescente aumento de consumo pela população,
especialmente dentre os jovens. Não se trata apenas
de produtos ilegais, mas, do abuso de muitos produ-
tos legais. O conjunto dessas práticas abusivas acarreta
um alto custo social, além de pesados sofrimentos fí-
sicos e morais aos usuários, às famílias e à comunida-
de como um todo.

Através do levantamento realizado sobre o uso
de drogas entre estudantes de 1º e 2º graus da rede
pública em 10 capitais brasileiras, pode-se observar
que em Fortaleza-CE o consumo mostra-se elevado
em substâncias tais como: álcool, tabaco, solventes,
ansiolíticos, maconha, anfetamínicos e anticolinérgicos.
Por outro lado, as drogas menos usadas foram os
opiáceos. O uso freqüente (6 vezes ou mais no mês) e
o uso pesado (20 vezes ou mais no mês) de drogas
entre os estudantes atingiram porcentagens de 3,9% e
2,7% , respectivamente. O total estimado de  estudan-
tes com uso na vida (já fizeram uso pelo menos uma
vez) da rede estadual de ensino em Fortaleza, foram
de 28,4%1.

A preocupação em detectar o uso e abuso de
álcool e outra drogas, bem como atitudes em indiví-
duos com profissões ligadas à saúde é óbvia. Baseia-
se na presunção de que tais consumos e atitudes po-
derão interferir tanto na probabilidade desses estudan-
tes se tornarem profissionais dependentes ou com uso
problemático de álcool ou outras drogas, como na
habilidade dos mesmos de fazer o diagnóstico preco-
ce, encaminhamento e/ou tratamento de pacientes
dependentes. Baseia-se, ainda, no pressuposto de que
o profissional servirá de modelo para seus pacientes e
outros profissionais da saúde que com ele convivem2.

A questão do uso e abuso de substâncias
psicoativas na sociedade deve ser abordada como um
todo, do tabagismo ao uso de anfetaminas nas clínicas
de emagrecimento, uso de tranqüilizantes, de álcool e
de drogas ilícitas, que trazem em seu bojo as compli-
cações policiais, o estigma social e a marginalização.

O uso de substâncias psicoativas entre estudan-

tes universitários tem sido analisado em diversos estu-
dos no Brasil3-4 e nos Estados Unidos5. Em São Pau-
lo, a prevalência do uso de drogas entre estudantes
universitários é alta, sendo o álcool a substância de
mais utilizada na vida, com percentuais de até 98%,
seguido por tabaco, maconha, solventes e tranqüili-
zantes4. Pesquisadores americanos mostram que o con-
sumo de álcool e outras drogas está presente de for-
ma “endêmica” na comunidade profissional e que seu
uso, freqüentemente, se inicia durante a faculdade5.

Estabelecer uma causa para a prevalência no
consumo de drogas entre estudantes universitários e,
particularmente, entre estudantes de medicina não é
tarefa das mais fáceis, pela multiplicidade de fatores
que se conjugam. No entanto, fatores estressantes ou
desencadeantes como: a maior pressão a que o estu-
dante está submetido devido a uma carga horária ex-
cessiva; independência financeira tardia; maior quanti-
dade e responsabilidade de trabalho, pois lida com a
vida, o sofrimento humano e a morte; além da priva-
ção do convívio familiar e lazer, são possivelmente
importantes fatores na gênese dessa prevalência6.

A tentativa de intervir junto as pessoas que re-
correm ao uso abusivo de drogas, dada a complexi-
dade da problemática que envolve o indivíduo, a fa-
mília e o contexto sócio-econômico, deve partir de
profissionais que sejam, pelo menos, minimamente
preparados para desenvolverem ações adequadas a
essa clientela. Diante desse fato, torna-se necessário que
o conteúdo acerca da dependência química seja vista
com especial atenção na formação dos profissionais
da área de saúde, com o intuito de melhor prepará-
los para uma intervenção que se mostre mais eficiente
e com caráter transdisciplinar.

Visando uma melhor qualificação dos profissi-
onais de enfermagem para atuarem junto ao depen-
dente químico, um grupo de docentes de várias uni-
versidades do país, liderados pela Escola Paulista de
Enfermagem (UNIFESP), com o apoio da OMS/
OPS, vem, desde 1998, realizando encontros e proje-
tos de pesquisa, com o objetivo de incluir e trabalhar
adequadamente essa temática nos cursos de gradua-
ção em enfermagem.

Toda essa mobilização tem gerado na enferma-
gem alguns resultados, destacando-se a ampliação do
interesse sobre a temática e o incentivo ao desenvolvi-
mento de pesquisas, já refletidas na quantidade de tra-
balhos apresentados, em Ribeirão Preto – SP, durante
o VI Encontro de Pesquisadores em Saúde Mental/
V Encontro de Especialistasem Enfermagem Psiqui-
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átrica, em Abril de 2000, com 13 comunicações orais
e 18 pôsteres.

Como participante desse grupo de interesse, tam-
bém procuramos saber como estava sendo preparado
o acadêmico de enfermagem em nosso Curso através
de pesquisas desenvolvidas com alunos dos últimos se-
mestres letivos. Nesse estudo, foi constatada a necessi-
dade de trabalhar melhor a temática dependência quí-
mica, mostrando também que os alunos encontram-se
sensibilizados com essa problemática, sentindo-se pou-
co preparados para atuarem com esse tipo de clientela7.

Com base nesses estudos e em outros que apon-
tam para o consumo crescente de drogas no meio
universitário, principalmente na área da saúde, nos sen-
timos instigados a continuar investigando as questões
relativas à formação do acadêmico do Curso de En-
fermagem da Universidade Federal do Ceará  (UFC),
no tocante ao modo como percebem a dependência
química.

Desse modo, sentimos a necessidade de investi-
gar melhor o nível de conhecimento que o acadêmico
do curso de Enfermagem da UFC tem sobre a
temática dependência química, ampliando nosso olhar
para as questões relativas a sua percepção sobre o con-
sumo de drogas psicoativas e o conhecimento que têm
sobre esta temática.

Tivemos por objetivo apreender junto ao acadê-
mico de Enfermagem da Universidade Federal do
Ceará o conhecimento que tem sobre as drogas
psicoativas e sua percepção quanto ao uso e abuso des-
sas substâncias. Para isto, buscamos caracterizar o gru-
po pesquisado quanto aos aspectos pessoais e sócio-
econômicos e identificar o tipo de conhecimento ad-
quirido durante a formação do acadêmico de enfer-
magem e o explícito nos programas das disciplinas.

METODOLOGIA

A pesquisa é do tipo descritiva, dentro de uma
abordagem quanti-qualitativa, realizada com acadê-
micos de enfermagem que estavam cursando o 4º e
o 8º semestres letivos do Curso de Enfermagem  -
FFOE/UFC.

O estudo segue os pressupostos de uma pes-
quisa qualitativa, a qual costuma ser descrita como
holística (preocupada com os indivíduos e seu ambi-
ente, em todas as suas complexidades) e naturalista
(sem qualquer limitação ou controle impostos pelo
pesquisador). Esse tipo de pesquisa baseia-se na pre-
missa de que os conhecimentos sobre os indivíduos

só são possíveis com a descrição da experiência hu-
mana, tal como ela é vivida e tal como ela é definida
por seus próprios atores8.

A pesquisa qualitativa possibilita a formação dos
pesquisados a fim de identificar suas necessidades, for-
mular seus problemas, organizando sua ação e trans-
formando sua realidade9. Esse tipo de pesquisa tem
como principal finalidade proporcionar visão geral
sobre determinado fato, desenvolver, esclarecer e
modificar conceitos e idéias, com vistas na formula-
ção de problemas mais preciosos ou hipóteses
pesquisáveis para estudos posteriores10.

 Participou da pesquisa um total de 38 alunos,
sendo 23 do 4º semestre e 15 do 8º semestre, corres-
pondente, respectivamente, a 65% e 40,5% dos alunos
matriculados no 2º semestre letivo de 2002. O grupo
foi composto pelos acadêmicos de enfermagem que
aceitaram participar, após serem informados, estarem
de acordo com as condições propostas e assinaram o
termo de consentimento livre e esclarecido, seguido-se
todos os passos previstos da Resolução 196/96 11, rela-
tiva aos preceitos éticos inerentes à pesquisa dessa natu-
reza.

A escolha desses alunos se deveu ao fato de con-
siderarmos que, por já estarem em atividades curriculares
do ciclo profissionalizante, já tiveram oportunidade de
ter contato direto com paciente/clientes em campos de
prática e, ainda, por já terem ou estarem cursando dis-
ciplinas que abordam esta problemática, condições es-
tas consideradas pelos pesquisadores como desejáveis
para atingir-se os objetivos propostos.

Depois de coletados, os dados foram agrupa-
dos, classificados em categorias temáticas e analisados
com base em outros estudos já reproduzidos sobre o
tema em questão, sendo apresentados em quadros
demonstrativos. Os resultados poderão servir de sub-
sídios para possíveis reformas curriculares e desen-
volvimento de outros projetos de pesquisa e de ex-
tensão que avance nas questões identificadas.

O ACADÊMICO DE ENFERMAGEM E
SEU MODO DE LIDAR COM A DEPEN-
DÊNCIA QUÍMICA

Apresentaremos os resultados deste estudo, ini-
ciando com a caracterização do grupo pesquisado,
seguindo com a percepção e o conhecimento que o
acadêmico de enfermagem da FFOE/UFC, tem em
relação ao uso e abuso de substâncias psicoativas.
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Caracterização dos sujeitos da pesquisa

Pesquisamos um total de 38, sendo 23 do 4º
semestre e 15 do 8º semestre, correspondendo, res-
pectivamente, a 65% e 40,5%, dos matriculados no 2º
semestre letivo de 2002. Podemos perceber que os
alunos do 8º semestre aderiram em menor quantida-
de à pesquisa e isto se deve, em parte, a dificuldade de
encontrá-los, uma vez que estão em estágio curricular,
desenvolvendo atividades fora da Universidade e
mesmo em outros municípios do Estado.

O grupo do 4º semestre foi composto por um
total de 23 acadêmicos, em sua maioria, mulheres (91%),
solteiras, estudantes (95%), na faixa etária entre 19 e 21
anos (81%), sem renda pessoal (85%) e apresentando
renda familiar de mais de 8 salários mínimos (70%).

Os dados acima indicam que o grupo, em sua
maioria, não tem renda pessoal, sendo mantido por
pais ou parentes, realidade essa que pode ser associa-
da ao fato de fazerem um curso que exige dedicação
integral, com atividades diárias nos dois turnos,
inviabilizando o desempenho de alguma atividade re-
munerada, excetuando aquelas ligadas à vida acadê-
mica, como bolsas de pesquisa.

O grupo do 8º semestre foi composto por um
total de 15 acadêmicos; a maioria do sexo feminino
(87%); solteiros, estudantes (100%), na faixa etária en-
tre 22 e 28 anos (80%); renda pessoal entre 1 a 3 salá-
rios mínimos (65%).

O fato de mais da metade dos estudantes
pesquisados ter referido possuir renda pessoal entre 1 a
3 salários mínimos, pode estar relacionado com o

envolvimento destes em programas de estágios remu-
nerados e/ou participação em programas de bolsas de
incentivo à pesquisa ou outros tipos de incentivo patro-
cinados pela própria universidade ou órgãos de fomento.

A concentração em faixa etária diferente dos
grupos do 4º e 8º semestres, decorre do fato de per-
tencerem a semestres letivos com dois anos de dife-
rença, indicando também, que ingressaram na Univer-
sidade na faixa de idade (18 aos 20 anos).

O modo como o acadêmico de enfermagem
percebe o uso e/ou abuso de substâncias
psicoativas

O instrumento aplicado para coleta de dados
continha sete questões, sendo três sobre conhecimen-
tos específicos de dependência química e quatro so-
bre a percepção que o acadêmico tem em relação ao
uso de substâncias psicoativas, além de três quadros
sobre freqüência de uso, classificação dos tipos de dro-
gas e aprovação/desaprovação do uso das mesmas.
No agrupamento dos dados coletados, observamos
que todas as questões foram respondidas, fato consi-
derado importante e que pode denotar o interesse que
o tema despertou ao grupo pesquisado.

Neste estudo, escolhemos por classificar, inicial-
mente, as drogas que os acadêmicos citaram que fize-
ram uso em suas vidas, quer só experimentando, fa-
zendo uso esporádico (menos de 6 vezes no mês) ou
freqüente (6 vezes ou mais no mês). Dentre elas, des-
taca-se o álcool, o cigarro, os solventes e os ansiolíticos,
conforme apresentado na Figura abaixo.

 
TIPOS DE DROGAS 

NUNCA 
USOU 

 
EXPERIMENTOU 

USO 
ESPORÁDICO 

USO 
FREQUENTE 

Álcool  90% (4º) 
33% (8º) 

50% (4º) 
33% (8º) 

 
7% (8º) 

Lança-perfume, loló, éter, 
acetona, cola de sapateiro. 

80% (4º) 
83% (8º) 

10% (4º) 
10% (8º) 

10% (4º) 
7% (8º). 

 

Maconha 100% (4º) 
100% (8º) 

   

Cocaína ou crack 100% (4º) 
100% (8º) 

   

Cigarro 80% (4º) 
73% (8º) 

20% (4º) 
27% (8º) 

  

Anfetaminas 100% (4º) 
100% (8º) 

   

Ansiolíticos 80% (4º) 
73% (8º) 

20% (4º) 
27% (8º) 

  

Opiáceos 100% (4º) 
100% (8º) 

   

 Figura 1 – Demonstrativo da freqüência do uso de substâncias psicoativas pelo grupo pesquisado.
Fortaleza, CE, 2003.
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Ao observamos a Figura 1 é possível identifi-
carmos que o grupo pesquisado já utilizou, de algum
modo, o álcool, os inalantes, o cigarro e os ansiolíticos,
indo da experimentação ao uso freqüente. O álcool
mostra-se como a substância mais utilizada, sendo mai-
or no grupo de acadêmicos do 4º semestre, quer ex-
perimentando (90%) ou com uso esporádico. Merece
destaque o uso freqüente de álcool em 7% dos alunos
do 8º semestre, considerando-se ser este um grupo
predominantemente feminino e de acadêmicos da área
da saúde.

É preocupante o índice quantitativo de respos-
tas dos acadêmicos que responderam fazer uso, prin-
cipalmente, de álcool e inalantes. Muitos destes estu-
dantes, provavelmente, têm pouca noção de que subs-
tâncias lícitas como no caso do álcool são drogas que
trazem um enorme ônus à sociedade, tanto no tocan-
te a questão familiar, psicossocial e econômica.

A utilização de inalantes (lança-perfume, lolo,
éter, cola de sapateiro, acetona) aparece nos dois gru-
pos pesquisados como: experimentou (10% - 4º se-
mestre) e uso esporádico (10% - 4º semestre; 7% - 8º
semestre). Este fato chama a atenção, associando-se o
consumo dessas substâncias a grandes eventos de di-
versão, tais como micaretas, festivais de música, entre
outros, nos quais há uma grande concentração de jo-
vens.

O consumo de lança-perfume e loló aparece de
modo significativo, principalmente, no carnaval7. O uso
eventual, também, é identificado por outros pesquisa-

dores12. Por possuírem efeito euforizante, estas subs-
tâncias findam por terem uma preferência em perío-
dos festivos como carnaval.

O fumo e os ansiolíticos aparecem como tendo
sido experimentado por 27% (8º semestre) e 20% (4º
semestre), respectivamente, indicando a exposição que
o grupo pesquisado teve a estas substancias. Merece
destaque o fato deste uso não ser freqüente, podendo
indicar que o grupo de acadêmicos de enfermagem
estar atento aos malefícios causados pelo consumo
destas substancias.

A maconha, cocaína, crack e anfetaminas não
tiveram uso referenciado pelo grupo pesquisado, dei-
xando o consumo restrito, quase exclusivamente, as
drogas classificadas com licitas. O fato de a droga ser
considerada licita ou ilícita, só tem significado para os
aparelhos repressores do Estado, não minimizando
os prováveis danos à saúde do usuário13.

Outro dado instigador foi a referência que os
acadêmicos fizeram em relação à experimentação dos
ansiolíticos. Isto pode estar relacionado com o grau
de ansiedade apresentado pelos alunos no tocante à
área de trabalho que escolheram. Trabalhar na prática
do cuidado humano requer do indivíduo um preparo
biopsicosocioemocional muito intenso, pois só desta
forma o cuidador poderá se instrumentalizar melhor
em sua assistência e na do outro.

Indagados sobre a classificação do uso de dro-
gas em leve, pesado, legal e ilegal, o grupo pesquisado
se manifesta dando mais de uma denominação, con-
forme Figura 2.

Figura 2 - Demonstrativo da classificação pelos grupo pesquisado do tipo de uso de substâncias
psicoativas. Fortaleza, CE, 2003.

     TIPOS DE DROGAS LEVE PESADO LEGAL ILEGAL 
Álcool 30% (4º) 

20% (8º) 
40% (4º) 
65% (8º) 

70% (4º) 
75% (8º) 

- 
- 

Lança-perfume, loló, éter, acetona, cola de 
sapateiro. 

17% (4º) 
13% (8º) 

40% (4º) 
60% (8º) 

8,5% (4º) 
- 

70% (4º) 
75% (8º) 

Maconha  5% (4º) 
20% (8º) 

60% (4º) 
60% (8º) 

- 
8,5% (8º) 

90% (4º) 
80% (8º) 

Cocaína ou crack - 
- 

70% (4º) 
90% (8º) 

5% (4º) 
- 

85% (4º) 
70% (8º) 

Cigarro 26% (4º) 
50% (8º) 

56% (4º) 
33% (8º) 

80% (4º) 
58% (8º) 

5% (4º) 
- 

Anfetaminas - 
- 

70% (4º) 
90% (8º) 

15% (4º) 
30% (8º) 

50% (4º) 
40% (8º) 

Ansiolíticos - 
- 

70% (4º) 
47% (8º) 

30% (4º) 
33% (8º) 

40% (4º) 
- 

Opiáceos - 
- 

75% (4º) 
90% (8º) 

20% (4º) 
20% (8º) 

45% (4º) 
50% (8º) 
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Na Figura 2 podemos perceber que os acadê-
micos consideram como drogas de uso leve o álcool,
o cigarro, os inalantes e a maconha. Chama a atenção
o fato de classificarem neste grupo drogas tidas como
ilícitas, destacando-se maconha (20% - 8º semestre) e
inalantes (17% - 4º semestre).

Todas as drogas relacionadas foram classifica-
das como de uso pesado, merecendo destaque os
maiores percentuais apontados pelo grupo de 8º se-
mestre, destacando-se com 90% ou mais a cocaína ou
crack, as anfetaminas e os opiáceos. Vale ressaltar que
as anfetaminas e os opiáceos são substâncias conside-
radas legais e de uso na clínica médica.

Os pesquisados somente não incluem na lista dos
ilegais o álcool, condição que se justifique, possivel-
mente, devido ao fácil acesso e ao estímulo provoca-
do pela mídia e pela aceitação social do consumo da
mesma.

A questão aprovação/desaprovação do uso de
substâncias psicoativas sempre instigou bastante a opi-
nião pública. Pode-se notar este fato, particularmente,
no caso da maconha, onde alguns grupos saciais se
manifestam publicamente na defesa da legalização desta
droga.

Entre as drogas relacionadas, apenas os inalantes,
a cocaína e o crack não tiveram seu uso aprovado
pelo grupo pesquisado. Percentagem significativa de
45% (4° semestre) e 54% (8° semestre) aprovam o
uso de álcool; os ansiolíticos são aprovados por 20%
dos alunos do 4° semestre e 53% do 8º semestre; o
cigarro é aceito por 10% do 4° semestre e 40% do 8°
semestre; as anfetaminas por 5% de grupo. O uso
destas substâncias pode estar associado ao índice de
redução dos estressores na vida destes estudantes, pois
são pessoas que estão sujeitas a uma carga emocional
grande, oriunda de demandas acadêmicas e existenci-
ais, que os faz acreditarem encontrar nestas substânci-
as o alivio de suas ansiedades.

A dependência química é definida pela OMS
como uma doença social e epidêmica e, assim sendo,
o fenômeno apresenta as três características básicas de
qualquer epidemia: o agente (a droga), o hospedeiro
(o homem) e o ambiente específico para que a epide-
mia se espalhe14.

O uso de drogas entre estudantes de enferma-
gem é uma questão complexa e delicada que extrapola
os limites da saúde pública em função das próprias
características da atividade e do papel do enfermeiro
na sociedade. Conseqüentemente, essa questão deve
ser cuidadosamente analisada a partir dos diferentes

aspectos presentes na relação entre os estudantes de
enfermagem e a droga, a fim de diagnosticar com
exatidão a dimensão desse uso e suas conseqüências
para a sua profissão.

Conhecimentos específicos sobre dependên-
cia química.

Indagados sobre as informações recebidas sobre
dependência química e suas fontes, todos os acadêmicos
pesquisados referiram que já tiveram algum tipo, adquiri-
das na universidade, em jornais, revistas, palestras, televi-
são, internet e na vivência com usuários de drogas.

Em relação ao conhecimento que o grupo tem
sobre a dependência química, aquele adquirido na uni-
versidade é o que deve ter mais consistência teórica,
uma vez que trabalham este conteúdo em, pelo me-
nos, dois momentos formais, quando cursam as dis-
ciplinas de Psicologia Aplicada a Enfermagem (2º se-
mestre), Farmacologia (4º semestre) e Enfermagem
em Saúde Mental II (6º semestre)7.

As oportunidades de aplicação dos conhecimen-
tos adquiridos se fazem, principalmente, através de
sessões educativas, trabalhos comunitários, atividades
junto à estudantes do ensino fundamental e médio. O
grupo do 8º semestre refere, ainda, ter aplicado estes
conhecimentos em estágios curriculares e seminários
na Universidade.

O conhecimento sobre a dependência química
favorece a intervenção do enfermeiro em ações
educativas, passando informações que podem ajudar
a clientela a lidar melhor com esta problemática15.

Percepção do acadêmico de enfermagem so-
bre a dependência química

 O modo como percebemos as coisas, diz mui-
to de como vamos lidar com a situação em questão.
Com base nisto, nos preocupamos em saber como o
grupo pesquisado percebe a dependência química,
definindo, caracterizando, falando de sentimentos e
atitudes frente a esta problemática.

A concepção de dependência química que estes
acadêmicos apresentam, se refere ao fato da pessoa
não conseguir conviver sem a droga. A droga é defi-
nida como uma substância maléfica ao organismo
humano e que causa dependência. Segundo suas con-
cepções, a existência de um organismo dependente é
inviável sem o uso da mesma.

O grupo pesquisado afirma considerar ser o
dependente químico uma pessoa que só consegue vi-
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ver quando faz uso da droga, seus pensamentos gi-
ram em torno dela e a permanência da vida do indiví-
duo dependente está intimamente ligada ao uso cons-
tante da droga.

A demonstração de sentimentos de pena, medo,
receio, vontade de ajudar e oferecer apoio e afeto es-
tão entre as mais freqüentes apontadas pelos
pesquisados. Isso pode ser explicado pelo desenvolvi-
mento da arte de cuidar que vem sendo ensinada e
praticada no decorrer do processo educativo do estu-
dante de enfermagem. As respostas emocionais dos
acadêmicos mantêm estreita relação com o fato de
considerarem o uso de drogas como doença, fraque-
za e fuga, conforme analisado anteriormente.

Entre os elementos considerados favoráveis à
dependência química estão as amizades e mídia, sen-
do apontadas como elementos estimuladores e
influenciadores que fazem o indivíduo adentrar neste
mundo. Outro fator preponderante, apontado pelos
pesquisados, é a facilidade com que o indivíduo pode
encontrar a droga no meio social onde vive, fato este
que deveria estimular o desenvolvimento e a efetivação
de políticas públicas que possam informar e estimular
às pessoas a hábitos mais saudáveis de viver.

COMENTÁRIOS FINAIS

O aumento da prevalência do uso e/ou abuso
de drogas psicoativas é fato e vem levando as nações
do mundo, entre elas o Brasil, a elaborarem políticas
públicas na tentativa de conter ou minimizar uma das
grandes mazelas da sociedade contemporânea. Esta
problemática exige de todos um esforço conjunto, pois
se dissemina e rompe todas as barreiras, que territoriais
ou sócio-culturais, ganhando relevância e prioridade
nos vários segmentos sociais.

Os dados estatísticos mostram que só no ano
de 1997, morreram cerca de 20.000 pessoas relacio-
nada à overdose, suicídio ou assassinato como vítimas
da dependência química. Na realidade brasileira, o ca-
minho da droga se faz  atravessar, constantemente,
pelo o da violência, da marginalização e da margina-
lidade16.

No tocante ao consumo de drogas entre estu-
dantes universitários e, essencialmente, entre acadêmi-
cos de enfermagem, pode-se considerar alguns fato-
res que têm conduzido esses acadêmicos a um interes-
se maior em experimentar esses tipos de substâncias,
dentre eles: a larga recomendação sobre o uso de
medicamentos como meio de alívio da dor, ansieda-

de ou obtenção do bem-estar, estabelecendo, assim,
um meio cultural internacional de aceitação da ingestão
de drogas; os meios de transportes aperfeiçoados e as
medidas de controle legal ineficazes; situações gera-
doras de estresse que esses acadêmicos enfrentam no
seu cotidiano, entre outros determinantes.

Nossa preocupação maior em relação aos aca-
dêmicos de enfermagem, se apóia no fato de que, no
futuro, serão eles os responsáveis para fazer preven-
ção, práticas de educação em saúde, detecção precoce
e encaminhar ou, até mesmo, tratar de usuários de
drogas.

Consideramos importante lembrar, também,
que o acadêmico possui características próprias, her-
dados do meio universitário. É um grupo específico
com características funcionais próprias.

Em seu trabalho realizado com estudantes da
área de saúde sobre o consumo de álcool no meio
acadêmico, em que se objetivam conhecer o estímulo
que o meio acadêmico possa oferecer para o consu-
mo indevido entre estudantes universitários, conclui-
se que: a universidade estimula o consumo abusivo de
álcool como meio de descontração (as festas constan-
temente promovidas, a proximidade de bares que cir-
cundam a universidade); como meio de socialização
(paras ser aceito no grupo); e como meio de aliviar o
cansaço (provocado por provas, seminários, sauda-
des da família, perspectiva de mercado de trabalho,
problemas financeiros, carga horária exaustiva, estági-
os, desgastes e competições uns com os outros). Con-
cluíram, ainda, que a universidade pode ser um meio
facilitador e estimulador para o uso em potencial de
bebidas alcoólicas17.

Entendemos, também, que a facilidade de ad-
quirir medicamentos em farmácias, sem prescrição
médica, ou mesmo com prescrição pouco criteriosa,
o mau relacionamento familiar, a ação do traficante
junto ao jovem e a farmácia caseira tem contribuído
para que o consumo de drogas se eleve.

Considerando que o acadêmico de enfermagem
lida, em seu dia a dia, com a doença, o sofrimento, a
dor e a morte, o que representa uma carga significati-
va de desgaste físico e mental e que essa problemática
pode fazer com que esse estudante adentre no “uni-
verso” das drogas, desde já, temos que permanecer
preparados e sensibilizados, buscando alternativas den-
tro do meio acadêmico ou fora dele para que esse
grupo tão susceptível seja trabalhado no exercício de
sua percepção, procurando conscientizá-los de que,
dentro em breve, assumirão responsabilidades signifi-
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cativas como cuidadores e que o cuidado só pode ser
bem ofertado quando o cuidador está de posse de
sua integridade física, psíquica, emocional e espiritual.

Em nosso estudo foi possível nos aproximar-
mos, um pouco mais, do universo dos acadêmicos de
enfermagem e sua relação com a dependência quími-
ca, quer quanto ao seu uso ou quanto ao preparo que
têm e o  modo como percebem e lidam com esta
problemática.

A utilização de substâncias psicoativas pelos aca-
dêmicos de enfermagem volta-se ao consumo, prin-
cipalmente, de álcool e inalantes, destacando-se, o pri-
meiro, como uso freqüente, tornando preocupante esta
condição. Ressaltamos, ainda, o fato do grupo pes-
quisa-do nunca ter feito uso de substâncias tais como:
maconha, cocaína, crack, anfetaminas e opiaceos. Esta
condição pode ser indicativa de que o acadêmico de
enfermagem tem conseguido se manter sem uso de
algumas drogas e de seus malefícios.

As drogas psicoativas foram classificadas quan-
to ao uso como leves, pesadas, legais e ilegais, sendo
que somente o álcool não foi considerado como ile-
gal, condição que se justifique, possivelmente, devido
ao fácil acesso e ao estímulo provocado pela mídia e
pela aceitação social do consumo do mesmo. Em re-
lação a aprovação ou não do uso de drogas, o grupo
desaprova, somente, a cocaína, o crack e os inalantes.

O grupo pesquisado refere ter algum tipo de
informação ou de conhecimento sobre a dependên-
cia química, tendo adquirido através da mídia e da
universidade.

A percepção do grupo sobre uso de drogas
mostra-se superficial e indicativo de que necessitam
de maior conhecimento sobre a problemática, uma
vez que serão futuros profissionais da área da saúde,
necessitando de preparo técnico para atuarem junto a
esta demanda.

A tentativa de intervir junto a pessoa que recor-
re ao uso abusivo de drogas, dada a complexidade da
problemática que envolve o indivíduo, a família e o
contexto sócio-econômico deve partir de profissio-
nais que sejam, pelo menos, minimamente prepara-
dos para desenvolverem ações adequadas a essa clien-
tela. Diante desse fato, torna-se necessário que o con-
teúdo acerca da dependência química seja vista com
especial atenção na formação dos profissionais da área
de saúde, com o intuito de melhor prepara-los para
uma intervenção que se mostre mais eficiente e com
caráter transdisciplinar.

O presente estudo fornece subsídios para re-

pensarmos as condições de uso de drogas junto aos
acadêmicos não só da enfermagem, mas, também, da
área da saúde como um todo, uma vez que o consu-
mo de drogas atinge a população de modo
indiscriminado. Necessário se faz, também, investir
mais na formação destes alunos, assim como criar es-
paços dentro do meio acadêmico para trabalhar as
demandas oriundas deste meio.

Consideramos que os objetivos propostos fo-
ram contemplados e que se faz necessário o desenvol-
vimento de outros estudos e projetos voltados a esta
temática e população.
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