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INTRODUÇÃO: O consumo exacerbado e precoce de drogas psicotrópicas ilícitas
entre os universitários vem se tornando um problema de saúde publica uma vez que
o abuso e a dependência de drogas ameaçam os valores econômicos, políticos e
sociais. Além de abranger uma série de fatores que envolvem custos, tanto para a
família como para o sistema público de saúde, com médicos e internações, violência
doméstica e urbana, acidentes de trânsito e mortes. A busca por drogas
psicotrópicas ilícitas vem se destacando entre adolescentes e jovens, geralmente no
ambiente universitário, onde estão em fase de intensas transformações e de
vulnerabilidade psicossocial. OBJETIVO: Analisar a produção científica acerca do
uso de drogas psicotrópicas ilícitas entre os estudantes de universidades.
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica concernente à produção
no campo das Ciências da Saúde, relacionados com a temática e disponibilizados
em periódicos online da referida área (Scielo, PUBMED e Lilacs), no período
compreendido entre 2008 a 2013. Os descritores utilizados foram: drogas
psicotrópicas, universitários e faixa etária. Os critérios de inclusão foram trabalhos
disponíveis, que abordassem a temática no Brasil. O universo do estudo foi
constituído por 13 publicações científicas para composição da amostra da pesquisa,
uma vez que atenderam aos critérios previamente estabelecidos. Resultados: O
uso de drogas psicotrópicas se dá pela busca incessante pelo “prazer” e “felicidade”
que essas substâncias lhes proporcionam o ano com mais publicações foi 2010 com
30,76% (4 artigos), 2008, 2009 e 2010 com 23,07% (3 artigos cada), 2011 com
15,38% ( 2 artigos) e 2012 com 7,69% (1 artigo). Estudos mostram que as drogas
licitas e ilícitas mais utilizadas pelos jovens são: álcool, tabaco, maconha, cocaína,
dentre outras, e que sua utilização se dá na maioria das vezes no ambiente

universitário, acarretando assim em diversos prejuízos em sua vida acadêmica.
Conclusão: Dessa forma se fazem necessárias mais pesquisas para mostrar os
elevados índices de consumo de drogas entre os estudantes, tornando-se evidente a
importância desses estudos para o entendimento dos fatores de risco a esse uso
que fundamentem a implantação de medidas preventivas.
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