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1.Introdução
Você sabe o que é Droga?
Droga é qualquer substância que ao ser
introduzida no organismo interfere no
seu funcionamento.

Você sabe qual a diferença
entre as lícitas e as ilícitas?
As primeiras são substâncias químicas ou
naturais que são produzidas,
comercializadas e usadas com permissão
da lei, enquanto que, as ilícitas são
proibidas de qualquer forma, pois, é
confirmado sua ação agressiva no
sistema nervoso central prejudicando
funções vitais, o comportamento, o
humor e as sensações além de dados
físicos.

Porque você acha que as
drogas ilícitas merecem
atenção?
Devido ao seu efeito psicoativas inócuo e
potencial reflexo de dependência que
interferem diretamente na saúde, na
convivência social e nas relações
interpessoais. Agora deve estar se
questionando sobre o que leva as
pessoas a usarem esse tipo de substância
visto seus malefícios, observa-se então

que, usuários encontram nessas
substâncias a única saída para seus
problemas como uma tentativa de
resolvê-los ou como uma experiência que
faz parte das descobertas e do
crescimento do ser humano. Ademais,
sendo a entrada na universidade marcada
por um momento crítico de notória
vulnerabilidade fator de risco para o início
e a manutenção do uso de drogas,
mostrando o notável papel da família, da
espiritualidade, do entretenimento e
fatores culturais sobre o consumo de
drogas entre os universitários.

Por que você acha válido
analisar o consumo dessas
drogas entre os acadêmicos da
saúde?
Esses estudantes se deparam como carga
horária extensa, conteúdos pesados e
estão se preparando para lidar com a
responsabilidade de interferir e cuidar da
vida de outras pessoas, assim, o uso de
drogas está associado a falta de
concentração, notas baixas, desejo de
abandonar o curso, desgosto, e não
dedicação necessária levando a prejuízos
acadêmicos, sociais, físicos e emocionais.

2.Enfermagem
Com base em pesquisa de campo com 15 alunas de enfermagem de 17 a 21 anos em que 5
moravam sozinhos, 5 moravam com a família e 5 com amigos, 12 não fazem uso de
drogas ilícitas e 3 fazem, 1 faz uso de 2 a 3 vezes por semana e 2 usam esporadicamente.
Assim, 2 começaram a usar droga após o ingresso na faculdade e 1 antes, os motivos que
marcaram esse início foi de 2 por curiosidade e 1 apenas por vontade, 1 afirmou que
pensou em parar enquanto que 1 não pensou em parar e 1 absteve, 2 confirmaram que
sentiram o efeito adverso e 1 negou, as usuárias negaram a busca de ajuda e, por fim, 2
acham que esse uso de drogas pode afetar seu futuro profissional e 1 absteve.

3.Fisioterapia
A partir da pesquisa realizada com 15 alunas de fisioterapia na faixa etária de 17 a 21 anos
foi visualizado que apenas 20% das estudantes questionadas fazem ou fizeram uso de
drogas ilícitas de modo esporádico. É importante destacar que a maioria das que tiveram
contato com entorpecentes foi realizado antes do ingresso no ensino superior, o que
permite concluir que o uso está cada vez mais precoce. Em relação à motivação para o
uso de drogas ocorreu bastante divergência, sendo que insônia, vontade e curiosidade
foram os que mais se destacaram nesse quesito. Além disso, novamente é notável o
desejo de interromper o uso, porém sem o auxílio de algum profissional ou qualquer outra
ajuda. Por fim, no questionamento sobre como narcóticos poderiam afetar no futuro
profissional, maioria dos questionados afirmam que o uso irracional poderia influenciar na
profissão, pois poderia tornar um vício e gerar gastos desnecessários.

4.Medicina
A partir da pesquisa realizada com 15 alunos, sendo 8 do sexo feminino e 7 do masculino,
do curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí – UFJ, em uma faixa etária de 17 a
30 anos, foi percebido que 33,3% desses estudantes fazem o uso de drogas ilícitas, sendo
que a frequência desse hábito foi dita em sua maioria como esporádica (60%). Um fator
de grande destaque é que o uso dessas drogas ocorre, em sua grande maioria, antes
mesmo do ingresso na universidade (80%). Quanto à motivação do uso dessas
substâncias, ocorreram bastante divergências. Porém, curiosidade e diversão foram as
que mais se destacaram dentre as seguintes opções: diversão, insônia, vontade,
curiosidade, influência e outros. Quando questionados se o uso dessas substâncias
afetaria ou não o futuro profissional, 66,7% afirmaram que sim, valendo ressaltar que em
uma resposta, dentre esses que disseram “sim”, tivemos a ressalva de que só afetaria o
futuro profissional se “usada de maneira irresponsável”.

5. Medicina Veterinária
A partir da pesquisa realizada com 15 alunos (10 do sexo feminino e 5 do masculino) do
curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Jataí – UFJ com faixa etária
entre 17 e 30 anos, foi percebido que 66,6% desses estudantes fazem ou já fizeram o uso
de drogas ilícitas, sendo que a frequência desse hábito foi dita em sua maioria como
esporádica. Um fator de destaque é que o uso dessas drogas ocorreu em sua grande
maioria depois do ingresso na universidade. Quanto a motivação, ocorreram divergências,
porém curiosidade e vontade foram as que mais se destacaram dentre as opções (
diversão, insônia, vontade, curiosidade, influência e outros). A maioria dos usuários
dessas substâncias demonstraram interesse em cessar o uso dessas drogas, porém
nenhum buscou ajuda profissional ou qualquer outra forma de auxílio. Quando
questionados sobre a opinião de que se o uso dessas substâncias afetaria ou não o futuro
profissional, houveram respostas parelhas, 4 usuários/alunos que provaram responderam
que poderia afetar e 5 usuários/alunos que já provaram acreditam que não afetaria seu
futuro profissional, já que o uso é recreativo e possuem total controle.

6.Psicologia
Em pesquisa realizada com 15 estudantes do curso de psicologia os dados constataram
que mais da metade faz ou já fez uso de drogas ilícitas, sendo que a frequência de uso se
deu em sua maioria “esporadicamente” e metade dos entrevistados que atestaram o uso
de drogas começaram a usar após o ingresso na universidade. O grande motivador para o
uso foi a curiosidade que efeitos essas substâncias causam no organismo, seguido de
busca por diversão, apesar do uso de drogas ilícitas aparentar ser apenas recreativo 5
(cinco) dos 8 (oito) entrevistados que usam ou já usaram drogas ilícita sentiram reações
adversas às esperadas. Outro fato relevante é a vontade de parar de usar drogas de parte
dos estudantes, contudo a baixa procura por ajuda é um fator limitante dessa busca.

7.Conclusão
A partir da análise dos 75 questionários aplicados para os alunos da área da saúde na
Universidade Federal de Jataí é possível visualizar que há uma considerável porcentagem
de estudantes que fazem uso de drogas ilícitas, sendo no total 29 indivíduos.
Em relação à motivação, muitos afirmam que a curiosidade foi o principal fator para
experimentarem as substâncias narcóticas. Além disso, é importante destacar que a
maioria iniciou o uso dessas substâncias antes mesmo do ingresso na faculdade, o que
evidencia como esses indivíduos possuem convívio tão precoce com as drogas.
Por fim, aproximadamente 52% dos futuros profissionais da saúde já pensaram em parar
com o emprego, porém cerca de 79% dos mesmos nunca procuram o auxílio de alguém
ou alguma instituição para interromper.

