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RESUMO
Estudo descritivo transversal com objetivo de realizar a triagem do uso de álcool, tabaco e outras substâncias entre
estudantes universitários de ensino privado em um município da região noroeste do Paraná, Brasil. Utilizou-se
instrumento contendo dados sócios demográficos e o teste ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Involvement
Screening Test). Os dados foram analisados estatisticamente com o auxílio do Software Statistica® 8.0. Obteve-se
prevalência das drogas: álcool (81,9%), tabaco (43,1%) e maconha (26,9%), com correlação para as variáveis “nível
socioeconômico das famílias”, “universitários que recebem ajuda financeira dos pais” e “que não trabalham”. Apesar de
poucos universitários relatarem uso de drogas durante a vida, o ASSIST nos permitiu identificar a realidade. Mesmo que
os índices sejam considerados baixos, recomenda-se atenção a esta população e aos determinantes para o uso de
álcool, drogas e outras substâncias.
PALAVRAS-CHAVE: Detecção do abuso de substâncias; Drogas ilícitas; Alcoolismo.

1 INTRODUÇÃO
O consumo de drogas está presente em nossa sociedade desde o início das civilizações e
tem sido considerado um grande problema de saúde e social pois essas substâncias são prejudiciais
ao organismo humano. Na antiguidade, as drogas eram usadas somente em ocasiões muito
especiais, como: cultos religiosos, festas, para tratar problemas de saúde, entre outros (WAGNER;
ANDRADE, 2008).
O fenômeno das drogas deve ser entendido em um primeiro momento de uma maneira mais
global, caracterizando seu impacto em aspectos como influências políticas, econômicas e sociais.
Em segundo, deve-se avaliar num âmbito individual, na influência que este usuário terá sobre a
comunidade em que vive, na família e em todo o seu meio social (DIAZ; VASTERS; COSTA, 2010;
NAVIA-BUENO; FARAH-BRAVO; YAKSIC-FERAUDY; PHILCO-LIMA; TAKAYANAGUI, 2011).
A World Health Organization (WHO) apontou que 10% das populações que vivem em centros
urbanos de todo o mundo consomem abusivamente substâncias psicoativas, sendo que, o álcool e o
tabaco possuem maior prevalência, trazendo consequências graves para a saúde pública mundial
(BERTANHA; RUFFINO NETTO, 2012).
O Relatório Mundial sobre Drogas de 2015 do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e
Crimes (UNODC) estima que um total de 246 milhões de pessoas com idade entre 15 e 64 anos
tenham feito uso de drogas ilícitas em 2013, levando a um total de 187.100 mortes. Também indica
que muitos fatores de risco, incluindo a transmissão de doenças infecciosas como o HIV e a hepatite
C e a incidência de overdose por drogas, fazem com que o índice de mortes entre usuários de
drogas injetáveis seja 15 vezes maior do que no restante da população (UNODC, 2015).
A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Brasil (SENAD) publicou em 2010 o 1º
levantamento nacional sobre uso de álcool, tabaco e outras drogas onde indica que, dentre 12.711
estudantes universitários, 49% já fizeram uso de drogas ilícitas durante a vida (WAGNER et al.,
2012; SILVA; SOUZA; NOGUEIRA; MOREIRA; CHAVES, 2013).
Estudos recentes apontam um padrão no consumo de drogas por jovens: a maconha é a
droga ilícita mais consumida no inicio do uso sendo classificada como a droga de “porta de entrada”
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e os sedativos e a cocaína consumidos de forma esporádica (MOMBELLI; MARCON; COSTA, 2010;
SOLOWIJ; PESA, 2010).
Durante o uso dessas substâncias, o usuário vivencia um efeito euforizante que gera um
agradável estado físico e mental, fazendo com que aumente seu interesse de consumo. Este, em
um primeiro momento, pode não causar danos, mas à medida que o indivíduo passa a querer
experimentar estas sensações outras vezes pode se tornar prejudicial. Dependendo do tipo de
substância usada, como a maconha por exemplo, pode diminuir a atenção, memória e capacidade
de raciocínio ao longo do tempo. Em outro caso, o uso do crack, que pode levar à dependência de
forma muito rápida (SOLOWIJ; PESA, 2010).
Durante a vida universitária, o contato com as drogas é facilitado, porque os universitários tem
facilidade de frequentar muitas festas onde o álcool e as drogas estão presentes a todo o momento
e com fácil acesso. O mais preocupante é que estas substâncias podem servir como um mecanismo
de gatilho para prover atos de agressão, diminuir sua capacidade de pensar corretamente e permite
comportamentos inesperados, como a direção perigosa e até mesmo direcionar ao sexo sem
proteção (PILLON; O’BRIEN; CHAVEZ, 2005; ZEFERINO et al., 2015).
Na América Latina, não existem estudos recentes sobre a prevalência do uso de drogas com
a população universitária (VASQUEZ; CUNNINGHAM; BRANDS; STRIKE; WRIGHT, 2009). Por este
motivo, o presente estudo tem como objetivo realizar a triagem do envolvimento com álcool, tabaco
e outras substâncias entre universitários de um município da região noroeste do Paraná - Brasil.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo descritivo transversal abordando universitários maiores de 18 anos, frequentadores do
primeiro e último ano de cursos das áreas de exatas, humanas e biológicas de um centro de ensino
superior privado localizado em um município do noroeste do Paraná, Brasil. A escolha por
ingressantes e concluintes baseou-se na possibilidade de haver diferença do padrão de consumo
das substâncias investigadas.
A participação dos universitários ocorreu de forma voluntária, após o esclarecimento da
pesquisa ao participante e leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE).
Na coleta de dados, utilizou-se instrumento autopreenchível e anônimo, composto por dados
sociodemográficos (idade, sexo, estado civil, etnia, religião, moradia, trabalho, questões financeiras,
desempenho escolar, horários livres durante e nos finais de semana, principais atividades nos
horários livres, se já consumiu alguma droga ilícita e outros); e o Teste ASSIST (Alcohol, Smoking
and Substance Involvement Screening Test), proposto pela Organização Mundial de Saúde (OMS)
que visa a triagem do uso de substâncias psicoativas (tabaco, álcool, maconha, cocaína/crack,
anfetaminas, êxtase, inalantes, hipnóticos/sedativos, alucinógenos e opioides). O ASSIST é um
instrumento composto por oito questões sobre o uso de nove classes de substâncias psicoativas e
aborda a frequência de uso, na vida e nos últimos três meses, problemas relacionados ao uso,
preocupação a respeito do uso por parte de pessoas próximas ao usuário, prejuízo na execução de
tarefas esperadas, tentativas mal sucedidas de cessar ou reduzir o uso, sentimento de compulsão e
uso por via injetáveis.
Os dados obtidos foram digitados em planilha do programa Microsoft Excel® 2010 e em
seguida analisados estatisticamente com o auxílio do Software Statistica® 8.0. A análise qualitativa
realizou-se com tabelas de frequências absoluta e relativa; para possíveis associações utilizou-se o
teste Qui-quadrado ou Exato de Fisher, conforme adequado considerando significativas associações
com p<0,05.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre os 299 universitários que concordaram em participar da pesquisa, 72,6% eram do
sexo feminino, 91,6% com idade entre 18 e 29 anos, pouco mais da metade dos universitários eram
do último ano, correspondendo a 55,9% e 44,1% do primeiro ano, sendo 65,6% frequentadores de
aula no período noturno.
Dentre os avaliados, 66,57% afirmaram usar álcool, tabaco e/ou outras drogas. Ao avaliar as
drogas já utilizadas, obteve-se 546 indicações das quais o álcool apresentou a maior prevalência
(81,9%), seguido de tabaco (43,1%), maconha (26,8%), alucinógenos (10%), anfetaminas ou êxtase
(9%), inalantes (6%), cocaína/crack (3,3%), hipnóticos (1,7%) e opioides/opiáceos (1,7%).
A avaliação do tipo de intervenção de acordo com os resultados do teste ASSIST
relacionados com a substância assinalada (Tabela 1), obteve-se que a maioria dos universitários,
apesar de relatar o uso de drogas lícitas ou ilícitas, ainda não está indicada a intervenção. A
intervenção breve prevalece para o uso de derivados do tabaco (42,6%), bebidas alcoólicas (18,4%),
maconha (40%) e cocaína/crack (20%). E o tratamento intensivo foi obtido para tabaco (5,4%) e
maconha (2,5%).
Tabela 1: Distribuição absoluta e relativa do envolvimento dos acadêmicos com álcool, tabacos e outras
substancia classificados segundo o ASSIST. Maringá, 2016
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa sobre o envolvimento de acadêmicos com álcool, tabaco e outras substâncias
evidenciou que a maioria de estudos sobre o tema foca o uso de bebidas alcoólicas e não
apresentam dados da realidade atual. A importância destes estudos é conhecida, porém nota-se
uma carência de informações quanto ao abuso de outras drogas, principalmente as ilícitas.
Apesar dos dados de consumo obtidos neste estudo serem relevantes, observa-se que o
mesmo ainda não precede de intervenções breves ou para uso de risco.
Evidencia-se a necessidade de um olhar continuo e interventivo para esta população
especifica, visando minimizar os agravos pessoais e sociais decorrentes do uso de álcool e drogas
nos futuros profissionais egressos do ensino superior.
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