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Resumo  

O artigo objetiva analisar o consumo de substancias psicoativas, por profissionais da área da saúde, e os fatores que são 

associados a esse consumo a partir da literatura científica publicada nos últimos 05 (cinco) anos. A metodologia para este 

estudo foi de abordagem qualitativa e método de revisão bibliográfica integrativa, por entender que revisão da literatura 

procura explicar um problema a partir de referenciais teóricos publicados em artigos. As categorias encontradas que 

atenderam ao objetivo foram elaboradas em 3 (três) categorias e 6 (seis) subcategorias sendo elas: drogas mais utilizadas por 

profissionais da área da saúde (automedicação, tabaco, álcool, drogas); principal motivo do uso de substancias psicoativas; 

medidas preventivas (profissionais, universitários). Conclui-se que ainda existem muitos desafios a serem vencidos, além 

disso, sugere a possibilidade desses profissionais serem atendidos por indivíduos aptos, tanto técnica quanto 

psicologicamente e permite o desenvolvimento de estratégias de prevenção e tratamento específicos para este grupo de 

profissionais aumentando a qualidade de serviço nesse nível de atenção. 

Palavras-chave: uso de substancias psicoativas; automedicação; drogas licitas e ilícitas; estresse (a). 

 

Abstract  

The article aims to analyse the consumption of psychoactive substances, by health professionals, and the factors that are 

associated with this consumption from the published scientific literature in recent 05 (five) years. The methodology for this 

study was a qualitative approach and method of integrative literature review, to understand that literature review seeks to 

explain the problem from theoretical references in published articles. The categories found that attended the goal were 

prepared in 3 (three) categories and 6 (six) subcategories which are most commonly used for drugs professionals of the health 

area (self-medication, tobacco, alcohol, drugs); main reason of the use of psychoactive substances; preventive measures 

(professionals, students). It is concluded that there are still many challenges to be overcome, moreover, suggests the 

possibility of these professionals be met by individuals able, technical the psychologically and enables the development of 

prevention strategies and specific treatment for this group of professionals by increasing the quality of service at this level of 

attention.  

Keywords: use of psychoactive substances; self-medication; licitas and illicit drugs; stress (a). 
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1 INTRODUÇÃO     

Desde a antiguidade o consumo de substâncias psicoativas, se tornou cada vez mais 

comum, principalmente pela sensação prazerosa e pela fuga de problemas da realidade, essas 

substancias se enquadra nos comportamentos grupais com o poder de afetar a saúde, 

principalmente nos domínios psicoemocional e social. Devido à alta prevalência de usuários 

de drogas e seus impactos sobre a sociedade, tornando esse problema uma preocupação 

mundial. Os profissionais da saúde tem se demonstrado vulneráveis ao uso de algumas 

substancias psicoativas, o que tem sido objetivo de vários estudos epidemiológicos no país 

(FREITAS, 2015). 

As substâncias psicoativas são classificadas em três grupos, sendo eles: depressores, 

estimulantes e modificadores das atividades do sistema nervoso central (SNC).  Dentre as 

drogas depressoras, e importantes salientar que o álcool e considerado uma substancia 

psicoativa mais consumida, seguida de soníferos ou hipnóticos, inalantes ou solventes, 

ansiolíticos. São consideradas estimulantes, a cocaína, os anorexígenos e seus derivados. 

Existem as modificadoras conhecidas como perturbadores do SNC, são a THC (originaria da 

maconha), o Ecstasy e os anticolinérgicos, (LSD – 25) – Dietilamida do ácido lisérgico 

(BRASIL, 2010). 

Segundo o levantamento Nacional sobre o uso de álcool, tabaco e outras drogas ilícitas 

realizadas pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), a maioria dos 

profissionais da área da saúde dentre as 27 capitais brasileiras, encontrou cerca da metade da 

amostra já haviam usado drogas ilícitas. Na região Centro Oeste 44,1% dos entrevistados 

relataram o uso de alguma substância psicoativa ilícita em algum momento da vida (BRASIL, 

2010). 

E com o passar dos anos vem aumentando cada vez mais em todo o mundo, inclusive 

no Brasil, o uso dessas substancia psicoativas se tornou um problema de saúde pública. 

Portanto podemos considerar que as maiores expectativas daqueles que procuram as drogas 

ilícitas estão voltada para o aumento da autoconfiança e da sociabilidade, da sensação de 

felicidade, poder, descontração e de outras drogas, que por uma vez há diversos eventos 

sociais que favorecem e torna bastante atrativo o uso de álcool e drogas ilícitas (JÚNIO et al. 

2015). 

A dependência química entre esses profissionais já se tornou uma preocupação das 

autoridades sanitárias de vários países do mundo, No Brasil, a discussão é pouco explorada, 
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mas existem pesquisas que já nos demonstram a gravidade da questão, tendo em vista que 

esses profissionais estão sob pressão constante, além de estarem num ambiente insalubre, 

vivenciando situações de estresse relacionado às situações emergenciais e principalmente 

plantões noturnos (MARTINS & CORRÊA, 2004).  

Segundo Alves et al. (2012), muitos trabalhadores recusam- se a falar sobre esse 

assunto principalmente por medo de parecer comprometedor e por temer ser punidos por 

abordar tal problema, há também o acesso facilitado à substâncias psicoativas e o hábito da 

automedicação para lidar com a insônia, ansiedade e dor física, há também uma negação e/ou 

tendência à minimização do problema.  

Sendo assim, o uso nocivo de drogas entre os profissionais da área da saúde é que 

além das diversas consequências pode acarretar importante prejuízo ao processo de 

profissionalização. O tema surgiu após observar que vários profissionais da área da saúde, 

fazem uso de certas substâncias psicoativas como sendo uma válvula de escape devido algum 

problema ou situação ocorrida.  

Diante do exposto, emerge o seguinte questionamento: Apesar de a vida profissional 

estar envolvida em atividades de promoção a saúde. O que leva a esses profissionais a 

dependência dessas substâncias psicoativas no seu cotidiano, e quais as consequências 

pessoais e sociais que poderão acometê-los? 

Este estudo e relevante, pois sabemos que os profissionais da área da saúde têm totais 

privilegio para o desenvolvimento de ações preventivas, diante disso podemos analisar o 

consumo de substancias psicoativo por profissionais da área da saúde e seus fatores 

associados; onde o mesmo também servirá como fonte de estudos para outras pesquisas 

acadêmicas. 

 

2 METODOLOGIA  

 

A metodologia para este estudo foi de abordagem qualitativa e método de revisão 

bibliográfica integrativa seguindo os pressupostos de Mendes et al. (2008), por entender que 

revisão da literatura procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas 

em artigos. Buscando conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas do passado 

sobre determinado assunto, tema ou problema. Procura auxiliar na compreensão de um 

problema a partir de referências publicadas em documentos. 
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A Revisão integrativa é um método de pesquisa utilizado desde 1980, no âmbito da 

Prática Baseada em Evidências (PBE), que envolve a sistematização e publicação dos 

resultados de uma pesquisa bibliográfica em saúde para que possam ser úteis na assistência à 

saúde, acentuando a importância da pesquisa acadêmica na prática clínica. O principal 

objetivo da revisão integrativa é a integração entre a pesquisa científica e a prática 

profissional no âmbito da atuação profissional onde inclui a análise de pesquisas relevantes 

que dão suporte para a tomada de decisão e a melhoria da prática clínica, possibilitando a 

síntese do estado do conhecimento de um determinado assunto, além de apontar lacunas do 

conhecimento que precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos (MENDES et 

al. 2008). 

A coleta dos dados deu - se mediante busca sistematizada de artigos científicos 

escritos nos últimos 05 anos e disponíveis no banco de dados da Scientific Eletronic Library 

Online (SCIELO) utilizando - se os seguintes descritores: Álcool, tabaco, drogas licitas e 

ilícitas, profissionais da área da saúde. 

Para seleção dos artigos foram considerados os seguintes critérios de inclusão: 

exclusivamente artigos científicos em língua portuguesa, publicados nas íntegra e disponíveis 

online, no período de 2013 a 2018. 

Os critérios de exclusão focaram-se nos estudos que não respondessem ao objetivo da 

pesquisa e que estivessem publicados anteriormente a 2013. 

A amostra final foi constituída por 11 (onze) artigos científicos, selecionados pelos 

critérios de inclusão previamente estabelecidos. 

 

3 RESULTADOS 

No presente estudo, foram analisados 11 (onze) artigos que atenderam aos critérios de 

inclusão previamente estabelecidos e, a seguir, apresenta-se um panorama geral dos artigos 

analisados. O quadro 1 representa as especificações dos artigos incluídos no estudo. 

Quadro 1. Artigos utilizados para a revisão bibliográfica 

Título Autores  Ano 

Tipo de 

Estudo 

Adoecimento e uso de medicamentos 

psicoativos entre trabalhadores de 

enfermagem de unidades de terapia 

Vieira TG; Beck CLC; 

Dissen CM; Camponogara S; 

Gobatto M; Coelho APF 

2013 

Descritivo 

com 

abordagem 
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intensiva quantitativa 

Ambiente ocupacional e o consumo de 

substancias psicoativas entre enfermeiros 

Scholze RA; Martins TJ; 

Galdino MJQ; Ribeiro RP 
2017 

Transversal 

Descritivo  

Consumo de drogas entre estudantes 

universitários: família, espiritualidade e 

entretenimento moderando a influência 

dos pares 

Zeferino MT; Hamilton H; 

Brands; Wringht MGM; 

Cumsille F; Khenti A 

2015 

Quantitativ

o Analítico 

Transversal 

Descritivo 

Estresse ocupacional e consumo de 

ansiolíticos por trabalhadores de 

enfermagem 

Oliveira EB; Araujo PMB; 

Maia MPQ; Cabral JL; Brito 

DM; Figueiredo EP 

2014 
Quantitativ

o 

Intervenção breve para redução do 

consumo de álcool e suas consequências 

em estudantes universitários Brasileiros  

Silva EC; Tucci AM 2015 

Descritivo 

Quantitativ

o, 

Delineame

nto 

Longitudin

al   

Perfil Clínico e Demográfico de 

Anestesiologistas Usuários de 

Álcool e Outras Drogas Atendidos em um 

Serviço Pioneiro 

no Brasil 

Alves HNP; Vieira DL; 

Laranjeira RR; Vieira JE; 

Martins LANM 

2013 

Descritivo, 

Transversal 

e 

Retrospecti

vo 

Uso de fármacos psicotrópicos por 

profissionais da saúde atuantes da área 

hospitalar 
Schneider APH; Azambuja 

PG 
2014 

Analítico 

Observacio

nal 

Transversal 

Abordagem 

Quantitativ

a 

Uso de substancias psicoativas entre 

trabalhadores da enfermagem 

Scholze A; Martins J; Grandi 

AL; Galdino MJQ; Robazzi 

ML 

2017 

Descritivo 

Analítico 

Transversal 
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Uso de substancias psicoativo entre 

universitários brasileiros: perfil 

epidemiológico, contexto de uso e 

limitações metodológicas dos estudos 

Fernandes TF; Monteiro 

BMM; Silva JB; Oliveira 

KM; Viana AO; Gama CAP; 

Guimaraes DA; 

2017 
Revisão da 

literatura 

Uso problemático de álcool e de tabaco 

por profissionais de saúde  

Reisdorfer E; Delziovo CR; 

Donato ECSG; Pires ROM; 
2016 Transversal 

Substancias psicoativas no contexto da 

enfermagem hospitalar: Prazer que 

suscita e sofrimento que produz 

Sa FC; 2016 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Qualitativa 

Fonte: As autoras (2018) 

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

A partir do século XX, dentro os problemas enfrentados pelos estados modernos, o 

crescimento da circulação ilícita e do uso dessas substâncias ganha destaque. Há evidências 

históricas de que o uso abusivo e nocivo de substâncias psicoativas ocorre desde os 

primórdios da humanidade, o uso de drogas se tornou um problema de saúde pública global 

em razão da dependência gerada, dos efeitos produzidos pelo consumo progressivo, uso de 

drogas associadas, abuso crônico e pela gravidade de suas consequências, levando à 

necessidade de ações de investigação e prevenção deste hábito na sociedade, bem como de 

tratamento de viciados (MACHADO et al. 2015). 

Atualmente observa-se o aumento do uso de drogas ilícitas por diversos grupos e 

classes sociais. Um grupo que tem chamado a atenção da comunidade científica é o de 

profissionais da área da saúde. Isso, porque são considerados vulneráveis devido à fase de 

transição da vida, para maioria deles permeada por conflitos tanto cognitivos como afetivos 

(ZEFERINO, 2015). 

Pesquisas científicas sobre dependência de substâncias psicoativas evoluíram muito 

nos últimos anos, principalmente em relação aos aspectos comportamentais e 

neurobiológicos, trazendo grandes descobertas em ralação á algumas medicações que ajudam 

a diminuir a fissura pelas drogas, bem como condições ambientais com potencial para reduzir 

a autoadministração de drogas e como viver em ambientes positivos e me nos estressantes 

(BRASIL, 2014). 
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4.1 Substâncias psicoativas mais utilizadas por profissionais da área da saúde 

Em relação ao uso das substâncias psicoativas, essa substancia atua no SNC, e com 

isso acaba modificando as atividades do cérebro, ou seja, perturbando o seu funcionamento, 

levando a esses profissionais a perceberem coisas parecidas com sonhos, a maconha, a 

psilocibina (cogumelos), provocam dependência, podendo  levar a vários efeitos colaterais se 

utilizados de forma indevida, como diminuição da memoria, atenção, força muscular e da 

potencia sexual, algumas drogas são utilizadas e associadas ao conceito de entorpecentes, 

quanto ao de medicamentos, podendo ser naturais ou sintéticos, fabricados em laboratórios 

(DIAS et al. 2011). 

Segundo Jungerman et al. (2012) o álcool e uma substancia considerada em primeiro 

lugar dentre as mais consumidas pelos profissionais da área da saúde, seguido de maconha e 

LSD.  

Os anestesistas foram considerados um dos profissionais que mais utiliza substancia 

psicoativa, atentando para uma preocupação com o aumento da utilização de propofol e 

anestésicos inalatórios, algumas pesquisas demonstram que o propofol geraria um grande 

potencial de reforço, que justificaria o consumo repetitivo do mesmo, pois ele e suficiente 

para aumentar as concentrações de dopamina, na região estreitamente associada ao sistema 

cerebral de recompensa. 

Diante da sobrecarga de trabalho, o profissional da área da saúde enfrenta uma rotina 

desgastante de trabalho, e em muitas vezes são pouco remunerados, devido a esse motivo, 

acaba submetendo a uma dupla jornada de trabalho para compensar os baixos salários, essa 

sobrecarga pode gerar estresse, para obter melhora grande parte dos profissionais da área da 

saúde recorrem com facilidade se automedicando. O uso de ansiolíticos e antidepressivos foi 

os mais citados pelos profissionais da saúde (MACIEL et al. 2017). 

 

4.2 O consumo de Substâncias psicoativas relacionada com as condições de trabalho 

Os profissionais de saúde atualmente enfrentam situações desgastantes em seu 

cotidiano, principalmente em algumas instituições devido as suas condições precárias de 

trabalho que lhes causam estresse, e sofrimento psíquico, principalmente o trabalho executado 

em instituições hospitalares, devido esses estresses acaba favorecendo o uso de substâncias 

psicoativas (MARTINS et al. 2009). 
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 Segundo Alves et al. (2012), especialmente anestesiologistas estão sob pressão 

constante relacionada ao trabalho, como: estresse relacionado às situações de emergência, ao 

excesso de trabalho e aos plantões noturnos. Adicionalmente, há dois fatores especialmente 

relevantes: acesso facilitado a substâncias altamente dependógenas e o hábito da 

automedicação para lidar com insônia, ansiedade e dor física. 

As profissões de mais riscos são aquelas que os profissionais atuam em ambientes de 

grande estresse principalmente os trabalhos noturnos de muitas horas que exigem constante 

vigilância, os quais se encaixam nessas características os profissionais de saúde. Suicídio, 

transtornos do humor e de ansiedade, além de dependência química são encontrados em taxas 

sempre muito mais elevadas entre profissionais da saúde (FIDALGO & SILVEIRA, 2008). 

 

5 DISCUSSÃO 

Para discussão deste estudo foram elaborados 3 (três) categorias e 6 (seis) 

subcategorias, conforme a seguir: 

 

5.1 Drogas mais utilizadas por profissionais da área da saúde  

5.1.1 Automedicação 

O estudo de Scholze et al. (2017) descreve o acesso irrestrito dos profissionais da área 

da saúde, como um dos fatores de vulnerabilidade para o uso abusivo e uma possível 

dependência das substancias consumidas sem prescrição médica. E ainda descreve os 

anestésicos com alto potencial de abuso em profissionais de saúde; como propofol e a 

cetamina.  

Ainda demonstrou em outra investigação o consumo de benzodiazepínicos e 

anfetaminas entre os profissionais de enfermagem, por possuir facilidade de acesso a essas 

drogas e serem responsáveis pela guarda de tais medicamentos, além do uso do tabaco e 

álcool (SCHOLZE et al. 2017).  

Ainda nessa subcategoria demonstrou no que se refere a obtenção de alivio ou almeja 

a cura de transtornos físicos ou psíquicos entre os trabalhadores da área da saúde, foi 

identificado que esses profissionais recorria ao uso de terapias medicamentosas, se 

automedicando, devido a carga horaria pesada de trabalho, trabalho noturno e o duplo vinculo 

empregatício, surgiram problemas de ordem pessoal, ocupacional e familiar que fizeram com 

que esses profissionais passassem a fazer o consumo de ansiolíticos (OLIVEIRA et al.  2014). 
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Segundo uma pesquisa realizada por Oliveira et al. (2014), o uso experimental de 

ansiolítico foi relatado por 39 (42,9%) a coleta de dados foi de 9 (9,9%) fizeram uso do 

consumo regular. 

 

5.1.2 Tabaco 

Para desenvolver as atividades noturnas, houve um aumento no consumo de tabaco, 

sendo o mesmo relacionado aos problemas de saúde, financeiros, sociais como também deixar 

de realizar as atividades cotidianas devido ao consumo (SCHOLZE et al. 2017). 

O autor ainda descreve que os trabalhadores de enfermagem fazem uso de substancias 

psicoativas, sendo consumida as substancias licitas como: álcool e tabaco, porém ao compará-

lo com a população geral evidencia – se um consumo menor. 

Sendo assim o tabaco esteve relacionado ao trabalho na área hospitalar como sendo a 

segunda substancia psicoativa mais consumida, quanto ao consumo identificou – se como um 

dos fatores de maior vulnerabilidade aos trabalhadores que desenvolviam suas atividades no 

período noturno na área hospitalar. No entanto, apresentaram baixa frequência de uso se 

comparado ao uso de álcool (SCHOLZE et al. 2017). 

Os profissionais da área da saúde pressupõem – se que devido as condições 

estressantes, o ambiente hospitalar também influencia o uso do tabaco, além do 

reconhecimento da dificuldade e tentativa de reduzir ou parar com o consumo dessas 

substancia, pois tem em mente o conhecimento que essa dependência pode gerar problemas 

de saúde, sociais ou financeiros (GALDINO et al. 2017). 

Segundo uma pesquisa realizada por Galdino et al. (2017) 49% desses profissionais 

iniciaram a dependência por vontade própria, 27% por influencia dos amigos, 24% relataram 

que tinham tabagistas em casa, sendo que a maioria fazem o uso dessa substancia licita para 

relaxar devido a carga pesada de trabalho ou estresse.  

E importante ressaltar que o tabago apresentou uma relação positiva com os 

participantes de idade mais avançada, portanto indica que e menor o uso entre os enfermeiros 

mais jovens (GALDINO et al. 2017). 

O consumo de tabaco é responsável por enorme quantidade de danos à saúde, 

constituindo uma das principais causas de mortes evitáveis no mundo. Além da nicotina, o 

tabaco contém mais de quatro mil substâncias, algumas das quais associadas ao 

desenvolvimento de cânceres (ZEFERINO et al. 2015). 
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5.1.3 Álcool  

Ao analisar sobre o envolvimento com o álcool, refere – se que essa substância 

psicoativa e a mais utilizada, e seu consumo vem sendo relacionado com o alto nível de 

estresse que os profissionais estão enfrentando, pois e uma substancia ansiolítica que ira 

provocar relaxamento e diminuição da tensão a esses profissionais (SCHOLZE et al. 2017). 

O consumo de álcool de certa forma e um habito aceito socialmente, o que dificulta a 

representação deste com o verdadeiro risco que causa á saúde e bem estar das pessoas. E 

importante ressaltar que o uso abusivo do álcool gera dependência. Além disso, mesmo em 

pequenas quantidades, essa substancia diminui a coordenação motora e os reflexos. Já o uso 

excessivo leva a distúrbios neurológicos graves, doenças do trato gastrointestinal e doenças 

cardíacas (MACHADO et al. 2015).   

Foi observado por Freitas et al. (2015), que o álcool foi a substancia mais utilizada por 

profissionais da área médico, outro fato chama a atenção por ser profissionais mais 

vulneráveis ao uso que a população geral.  

Ainda de acordo com Freitas et al. (2015), o álcool  e um fator responsável para o 

desenvolvimento de neoplasias, pois possui um enfeito cardiogênico ainda desconhecido, e 

responsável também pelo aumento do câncer de pâncreas, associa ao aumento do risco de 

hipertensão, fibrilação atrial, complicações metabólicas como diabete e obesidade.  

 

5.1.4 Drogas  

A maconha segundo Machado et al. (2014), e a terceira droga mais utilizada. Entre as 

substancias ilícitas apareceu em primeiro lugar. Sabe se que o uso dessas substancia pode 

causar alterações no SNC, fazendo com que o profissional que esta utilizando tenha 

alucinações, alteração de humor, e comportamentos prejudiciais, tanto no trabalho como no 

convívio familiar.  

Sabemos que a enfermagem vai além do cuidar e sim ouvir, observar, empatizar com o 

outro, mais devido ao nível de estresse, burnout (síndrome de desgaste profissional), fator 

socioeconômico e até da carga horário exorbitante, fez com que os profissionais da área da 

enfermagem recorressem a busca e estratégias para reduzir esses fatores, com isso utilizavam 

substancias ilícitas como forma de aliviar essa situação (ZEFERINO et al. 2015). 

Ainda de acordo com Zeferino et al. (2015), sabe se que os profissionais da área da 

saúde tem total consciência sobre as reações que essas drogas pode agir no organismo, além 
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de estarem infringindo o código de ética da profissão, além de causar alteração modificando o 

raciocínio logico, execução de procedimentos, trazendo riscos aos pacientes.  

 

5.2 Principal motivo do uso de substâncias psicoativas 

E importante compreender que devido a carga horário de trabalho e o pouco tempo 

para lazer, acaba acometendo a esses profissionais o nível alto de estresse, adoecimento 

mental, ansiedade, depressão e insônia (VIEIRA et al. 2013). 

Quando o profissional não possui autonomia no seu ambiente de trabalho, 

apresentando angustia, agravos a saúde mental, sentimentos de sofrimento, tende a recorrer ao 

uso de álcool, sedativos, e outros tipos de psicoativos para resistir a essas situações 

(GALDINO et al. 2017).  

Depressão, ansiedade e insônia, são os principais motivos que levaram os profissionais 

a utilizarem psicofarmacos, esses profissionais faziam uso dessas substancia sem nenhuma 

orientação médica, alguns faziam uso entre 1 a 2 anos sem ter realizado ao menos uma 

consulta médica. As medicações que ocorriam efeitos colaterais o próprio profissional 

interrompiam o tratamento e não sabiam por quanto tempo deveria permanecer sem utilizar 

(SCHNEIDER & AZAMBUJA, 2014). 

 

5.3 Medidas preventivas 

5.3.1 Profissionais  

E importante ressaltar que o uso de substâncias psicoativas entre os profissionais da 

área da saúde das instituições hospitalares, e um problema de saúde coletiva e com isso faz 

com que os próprios gestores dessas unidades encaminhem esse profissional para um 

tratamento, juntamente com uma avaliação da equipe multidisciplinar para verificar as 

condições necessárias desse profissional, evitando com que o mesmo receba uma punição sem 

ao menos solucionar esse problema, podendo também reavaliar a necessidade de um 

afastamento ou readaptação de uma nova função (SCHOLZE et al. 2017). 

De acordo com Schneider & Azambuja (2014), as ações preventivas estão totalmente 

voltadas para o profissional com perfil de saúde em uso de medicamentos psicoativos, 

tornando totalmente importante para o reconhecimento de dados concretos. Além dos dados e 

ideal que exista um apoio psicológico e melhores condições de trabalho a esses funcionários. 
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Para Oliveira et al. 2013 a importância dos usuários receberem informações 

necessárias sobre o tratamento e administração de palestra evitando o uso irracional do 

medicamento. 

 

5.3.1 Universitários 

Conforme Carvalho et al. (2014), considera que a universidade e um momento de 

mudanças, além de vivenciarem conhecimentos e novas situações, no qual precisam de 

maturidade para enfrentar dificuldades relativas as exigências acadêmicas, que muitas vezes 

influenciam em seus hábitos e modo de vida, aumentando assim a suscetibilidade ao uso de 

substancias psicoativas. 

O consumo de drogas e comum nos cursos da área da saúde, apesar do pressuposto de 

que e um grupo consciente das diversas consequências que estão ligadas ao uso de drogas. 

Sabe se que esses universitários serão os promotores de saúde junto a comunidade, e entende 

que o desenvolvimento de estudos poderão esclarecer melhor as duvidas sobre essas 

substancias na comunidade, sabendo que esses futuros profissionais estarão em alta 

frequência frente ao consumo de substancias licitas (SILVA & TUCCI, 2015). 

E ideal que as universidades tenham um local especializado para orientação e logo em 

seguida encaminhar para atendimento especializado, pois as medidas preventivas devem ser 

realizadas mediante o período prévio ao ingressas na universidade (MACHADO et al. 2014). 

A participação de funcionários e professores e de estrema importância para que as 

ações tenham efeitos satisfatórios, através de medidas preventivas, ajudando a construir uma 

sociedade mais saudável. Sabendo que a produção cientifica nacional ainda tem uma 

abordagem restrita sobre o uso das substancias psicoativas, precisam ser realizado novos 

levantamentos para auxiliar e melhorar a compreensão e prevenção desses fatores 

(FERNANDES et al. 2017). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa realizada teve como objetivo analisar o uso de substancias psicoativo entre 

os profissionais da área da saúde, buscando compreender os fatores que são associados e os 

que influenciam o uso dessas substancias. 

O consumo dessas drogas e comum tanto na área hospitalar como nos curso da área da 

saúde, apesar de que esse grupo e consciente das diversas consequências que estão ligadas ao 

uso dessas drogas. 

O objetivo foi alcançado, porém novas pesquisas devem ser realizadas, podendo elas 

ser em campo ou não, mas de maneira na qual possamos compreender verdadeiramente os 

fatores associados a essas substancias, foi possível conhecer situações de vulnerabilidades já 

publicadas presentes no ambiente hospitalar e cursos da área da saúde. 

Diante dos fatos deve ser entendido que o uso de drogas licitas e ilícitas por esses 

profissionais deve ser entendido pelos diversos fatores vivenciados e ocorridos principalmente 

pela jornada dupla de trabalho, estresse, sofrimento, sobrecarga e trabalho noturno. 

E importante atentar as situações de vulnerabilidade psíquica e social desse individuo, 

pois essas substancias foram utilizadas por diferentes propósitos, sendo um deles a 

alternativas de fuga, de buscar prazer de esquecimento, o uso do álcool foi o mais utilizado, 

por se tratar de uma substancia ansiolítica, trazendo momento de relaxamento e alivio do 

estresse. O tabaco foi citado principalmente por profissionais do período noturno. 

Sabe se que a maioria dos profissionais utilizam algumas substancias licitas de forma 

terapêutica, pois foram destacados a depressão, ansiedade, estresse insônia, sendo os 

transtornos mais frequentes. Contudo, deve se existir alternativas para minimizar essas 

situações expostas pelos profissionais e principalmente pelo universitários da área da saúde, 

tendo como expostos palestras, acompanhamentos psicológicos, um local adequado para 

descanso. Além da melhoria das condições de trabalho, redução da carga horaria. 

Os resultados encontrados mostram que o principal fator que influencia diretamente na 

qualidade da assistência prestada pelo enfermeiro durante uma consulta pré-natal, é o vínculo 

que ele formará com a gestante assistida, pois é preciso se conhecer todo o contexto pessoal, 

familiar, social e cultural dessa mulher, então só assim o enfermeiro poderá prestar os 

cuidados adequados, proporcionando uma atenção humanizada e integral a mesma. 
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Portanto ainda existem muitos desafios a serem vencidos, pois percebemos que o 

próprio profissional tem o conhecimento dos malefícios que essas substancias podem 

acometer no próprio organismo, mas mesmo assim ainda fazem uso das substancias ilícitas. 

Há muitos desafios a serem vencidos; além disso, sugere a possibilidade desses 

profissionais serem atendidos por indivíduos aptos, tanto técnica quanto psicologicamente e 

permite o desenvolvimento de estratégias de prevenção e tratamento específicos para este 

grupo de profissionais aumentando a qualidade de serviço nesse nível de atenção. 

Com os resultados apontados espera se que essa pesquisa tenha contribuído para 

reflexão desses profissionais no cuidado em saúde acerca do consumo dessas substancias. 

Este estudo trouxe conhecimento de situações ao uso dessas drogas pelos profissionais 

e universitários da área da saúde, e compreender as situações vivenciadas para o consomo 

dessas substancias.  

 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, Nemésio Dario. Uso de álcool, tabaco e drogas por jovens e adultos da cidade 

de Recife. Psicologia Argumento, v. 29, n. 66, p. 295-302, 2011.  

 

ALVES, H. N. P. et al. Perfil clínico e demográfico de anestesiologistas usuários de álcool 

e outras drogas atendidos em um serviço pioneiro do Brasil. Rev Bras Anestesiol. 2012; 

62: 3: 356-364. Acesso em 02 de maio de 2018. 

 

BRASIL. O uso de substâncias psicoativas no Brasil: módulo 2. – 7ª. Ed., Brasília: Secretaria 

Nacional de Políticas Sobre Drogas, 2014.. 

 

BRASIL. Presidência da República. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. I 

Levantamento Nacional sobre o Uso de Álcool e Outras Drogas entre Universitários das 27 

Capitais Brasileiras. Brasília: SENAD; 2010. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S00472085201300010 

000400003&lng=en> Acesso em: 26 Maio. 2018 

 

CARVALHO, V. et al. Diagnóstico de condutas e hábitos de saúde de estudantes 

universitários. Paradígma, Maracay, v. 35, n. 1, p. 167-179, jun. 2014 . Disponível em: 

<http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1011-

22512014000100008&lng=es&nrm=is> . Acesso em: 25 Apr. 2018. 

 

DIAS, J. R. F. et al. Fatores predisponentes ao uso próprio de psicotrópicos por 

profissionais de enfermagem. Rev. enferm. UERJ, Rio de Janeiro, 2018 Apr;19(3): 445-51. 

 

FERNANDES, T. F. et al. Uso de substancias psicoativo entre universitários brasileiros: 

perfil epidemiológico, contexto de uso e limitações metodológicas dos estudos. Cad. Saúde 



15 
 

Colet., 2017, Rio de Janeiro, 25 (4): 498-507., Disponível em : DOI: 10.1590/1414-

462X201700040181,  Acesso em: 18 junho 2018 

 

FIDALGO, T. M.; SILVEIRA, D. X. Uso indevido de drogas entre médicos: problema ainda 

negligenciado. J Bras Psiquiatr. 2008; 57(4): 267-269.  

 

FREITAS, E.A.M.; LUIS, M.V. Perception of students about alcohol consumption and 

illicit drugs. Acta paul. enferm. São Paulo , v. 28, n. 5, p. 408-414, Ago. 2015. Disponível 

em: Acesso em: 16 Mar. 2018. 

 

GALDINO, M.J. Q.  et al.  Ambiente ocupacional e o consumo de substancias psicoativas 

entre enfermeiros. Acta paul. enferm. vol.30 no.4 São Paulo jul./ago. 2017. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1590/1982-0194201700060. Acesso em: 10 maio 2018 

 

JUNGERMAN, F. S. et al. Abuso de fármacos anestésicos pelos Anestesiologistas. Rev 

Bras Anestesiol. 2012; 62: 3: 375-386.  

 

JÚNIOR, Gilmar Antoniassi; DE MENESES GAYA, Carolina. Implicações do uso de 

álcool, tabaco e outras drogas na vida do universitário. Revista Brasileira em Promoção da 

Saúde, v. 28, n. 1, 2015. Disponível em: acesso em: 12 Apr. 2018. 

MACIEL MPGS, Santana FL, Martins CMA et al., Uso de medicamentos psicoativos entre 

profissionais da saúde. Rev enferm UFPE on line., Recife, 11(Supl. 7):2881-7, jul., 2017, 

Disponível em: DOI: 10.5205/reuol.11007-98133-3-SM.1107sup201709 Acesso em 25 abril 

2018 

 

MACHADO, Cleomara de Souza; MOURA, Talles Mendes de; ALMEIDA, Rogério José de. 

Estudantes de Medicina e as Drogas: Evidências de um Grave Problema. Rev. bras. educ. 

med., Rio de Janeiro , v. 39, n. 1, p. 159-167, Mar. 2015 . Available from . Acesso em: 10 

May 2018. http://dx.doi.org/10.1590/1981-52712015v39n1e01322014 

 

MARTINS, E.R.C. et al. Concepções do trabalhador de enfermagem sobre drogas: a 

visibilidade dos riscos. Rev. enferm. UERJ, Rio de Janeiro, 2009 ; 18(3): 368- 72. Acesso 

em 19 de Apr 2018. 

 

MARTINS, E. R. C., CORRÊA, A.K. Lidar com substâncias psicoativas: o significado para 

o trabalhador de enfermagem. Rev Latino-am Enfermagem 2004 março-abril; 2018 

(número especial): 398-405. 

 

MENDES, K. D. D. et al. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de 

evidencias na saúde  e na enfermagem. Texto contexto – enfermagem, Florianópolis, v. 17,  

n.  4, Dec.   2008.    Disponível em http://dx.doi.org/10.1590/s0104-07072008000400018  

Acesso  em : 20 Abril  2018. 

 

OLIVEIRA, E.B. et al. Padrões de uso de álcool por trabalhadores de enfermagem e a 

associação com o trabalho, Rev. enferm. UERJ, Rio de Janeiro, 2013 dez; 21(esp.2):729-35.  

Acesso 19 junho 2018 

 

http://dx.doi.org/10.1590/1982-0194201700060
http://dx.doi.org/10.1590/1982-0194201700060
http://dx.doi.org/10.1590/s0104-07072008000400018


16 
 

REISDORFER, E. et al. Uso problemático de álcool e de tabaco por profissionais de 

saúde. SMAD, Rev. Eletrônica Saúde Mental Álcool Drog. 2016 Out.-Dez.;12(4):204-21 

DOI: 10.11606/issn.1806-6976.v12i4p214-221 Disponível em: www.eerp.usp.br/resmad . 

Acesso em: 26 maio 2018 
 

SCHNEIDE, A.P.H, AZAMBUJA, P.G. Uso de fármacos psicotrópicos por profissionais 

da saúde atuantes da área hospitalar. Infarma ciências farmacêuticas AGO-SET.; 14 26, Nº 

1, 201 9312.v27.e1.a2015.pp14-21 

 

SCHOLZE, A. R. et al. Uso de substancias psicoativas entre trabalhadores da 

enfermagem . Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental (18), 23-30. doi: 

10.19131/rpesm.0188  (DEZ.,2017). Disponível em: http://dx.doi.org/10.19131/rpesm.0188.  

Acesso em : 15 maio 2018 

 

SILVA ,  E. C., & TUCCI, A. M.  Intervenção Breve para Redução do Consumo de Álcool 

e suas Consequências em Estudantes Universitários Brasileiros (2015), 

Psychology/Psicologia Refl exão e Crítica, 28(4), 728-736. Disponível em : DOI: 

10.1590/1678-7153.201528410. Acesso em: 10 junho 2018 

 

VIEIRA, T. G. et al. Adoecimento e uso de medicamentos psicoativos entre trabalhadores 

de enfermagem de unidades de terapia intensiva. Rev Enferm UFSM, 3(2):205-214, 

Mai/Ago. 2018. 

 

ZEFERINO, Maria Terezinha et al. Consumo de drogas entre estudantes universitários: 

família, espiritualidade e entretenimento moderando a influência dos pares. Texto 

contexto - enferm., Florianópolis , v. 24, n. spe, p. 125-135, 2015 . Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010407072015000600125&lng=en

&nrm=iso  Acesso em:  9 de junho 2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eerp.usp.br/resmad
http://dx.doi.org/10.19131/rpesm.0188
http://dx.doi.org/10.19131/rpesm.0188

