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Adolescentes e o uso de drogas psicoativas no âmbito familiar 

 

1. Resumo 

Sá CC; Cazemiro CR; Pechim DAO; Almeida LMLM; Souza MADC; Biagolini SRMS 

Introdução: Num contexto em que a procura da identidade individual faz com que o 
jovem amplie sua relação com outros grupos e com o mundo, o contato com as 
drogas se torna cada vez mais fácil, trazendo novos desafios para a família nos 
processos de prevenção e recuperação dos jovens envolvidos com drogas. 
Objetivos: Realizar uma revisão de literatura das produções científicas publicadas 

nas bases de dados LILACS e SciELO, acessadas pela Biblioteca Virtual de Saúde, 
especificando: tipo de publicação, título, autoria e gênero, estrutura discursiva dos 
resumos, tipo de pesquisa, estratégias e tipo de análise. Métodos: Foram 
levantados 24 artigos; após exclusão de artigos em duplicidade e que não 
abordavam tema compatível, totalizou-se 10 artigos para a análise. Resultados: Os 
resultados mostraram que: 60% dos títulos dos artigos não estão adequados para 
essa pesquisa; predominância de artigos com Pesquisa Observacional (70%) e 
Análise Mista (70%); predominância de artigos com autorias múltiplas (77%); a 
maioria dos artigos possui em suas referências trabalhos internacionais e nacionais 
(80%). Conclusão: Observa-se a necessidade de realizar novas pesquisas sobre o tema 

adolescentes e o uso de drogas, principalmente em relação ao papel da família nesse 
contexto. 
 
Palavras-chave: Adolescentes. Drogas Psicoativas. Família. Revisão. Causas e 
Efeitos. 
 

2. Introdução 

A adolescência é uma fase do desenvolvimento caracterizada pela 

transição da infância para a fase adulta. Segundo critério definido pela Organização 

Mundial da Saúde – OMS (1965), a adolescência corresponde à faixa etária entre 10 

e 20 anos. “Em geral, inicia-se com mudanças corporais da puberdade e termina 

com a inserção social, profissional e econômica na sociedade adulta.” (Formigli, 

Costa & Porto 2000, citado por Ferreira, Farias & Silvares, 2010). Nesse período, 

ocorrem mudanças emocionais, físicas, sociais, sexuais e psicológicas.  

A adolescência é uma fase de procura, de conflitos, na qual os 
adolescentes dão muita importância aos seus grupos, seus 
relacionamentos, e entram em conflito consigo mesmos e com a 
família, isso os torna mais vulneráveis a situações externas, tais 
como o consumo de drogas, delinquência e condutas sexuais de risco 
(Jinez, Souza & Pillon, 2009) 
 



De acordo com Silveira, Ferreira, Zeitoune e Domingos (2013), “o 

consumo de drogas lícitas e ilícitas pode ocorrer da adolescência à velhice.” No 

entanto os adolescentes ficam mais suscetíveis ao uso devido à busca de inserção 

em grupos para se sentirem aceitos no meio e pela sensação de prazer e liberdade 

imediata. Segundo Scivoletto (1997) citado por Reis e Silva (2009), “a curiosidade 

natural dos adolescentes é um dos fatores de maior relevância que leva à 

experimentação de drogas lícitas bem como ilícitas, seguida dos fatores externos 

como influência dos amigos, facilidade de obtenção das substâncias e os 

modismos.”. 

Dentre as causas que levam ao uso regular e, consequentemente, ao 

vício em drogas psicoativas estão: a maior disponibilidade das drogas, a maior 

aceitação do uso pela sociedade, situação socioeconômica e cultural, dificuldade de 

socialização e baixa autoestima. (Scivoletto (2001); Kessler et al., (2003); Monteiro, 

Araújo, Sousa, Martins & Silva, (2012)).  

No levantamento de dados dos artigos revisados foi constatado que os 

efeitos deste uso regular têm como consequência comportamentos agressivos, 

incapacidade de expressar sentimentos, distúrbios neurológicos, prejuízo para o 

desenvolvimento desses adolescentes em nível social e psicológico, conduta sexual 

de risco, delinquência, atos infracionais e, em casos extremos, suicídios. (Kessler et 

al., (2003); Bittencout, França & Goldim (2015); Miozzo et al., (2013); Silveira et al., 

(2013); Scisleski & Maraschin (2008)). Entretanto, a desestruturação familiar não foi 

aprofundada em nenhum dos artigos revisados. 

Após revisão dos artigos relacionados ao tema “Adolescentes e o uso 

de drogas psicoativas no âmbito familiar”, foi constatado a importância dos vínculos 

familiares nos processos de prevenção e recuperação dos jovens envolvidos com 

drogas.  

Num contexto em que a criança atinge a fase da adolescência, a 

procura da identidade individual faz com que ela amplie sua relação com outros 

grupos, o que em alguns casos pode ocasionar o primeiro contato com drogas 

psicoativas. Havendo o risco de dependência, a família é de extrema importância 

para amparar esse jovem, reestruturá-lo e auxiliar ativamente em seu tratamento. 

Portanto, levando em consideração as pesquisas já realizadas sobre a temática, 



uma revisão se mostra útil para sintetizar o já conhecido, trazendo base para novas 

produções científicas. 

 

3. Objetivos 

O objetivo geral foi realizar uma revisão de literatura das produções 

científicas publicadas nas bases de dados LILACS e SciELO, acessadas pela 

Biblioteca Virtual de Saúde, sobre a temática “Adolescentes e o uso de drogas 

psicoativas no âmbito familiar”. Especificamente, objetivou-se avaliar as seguintes 

variáveis: tipo de publicação; número de vocábulos; autoria (única, coautoria, 

múltipla) e gênero (masculino, feminino, indefinido); estrutura discursiva dos 

resumos; tipo de pesquisa; estratégias e tipo de análise de dados. 

 

4. Metodologia 

Trata-se de uma revisão de literatura de estratégia documental para a 

produção científica. 

 

5. Desenvolvimento 

5.1. Local do Estudo 

Este estudo foi realizado na Universidade São Judas Tadeu, São 

Paulo, Brasil. 

5.2. Procedimentos 

Foi realizada uma pesquisa com artigos científicos sobre ”Adolescentes 

e o uso de drogas psicoativas no âmbito familiar” a partir das bases de dados 

LILACS e SCIELO.  

Não foram utilizados limitadores temporais. Dessa forma todo o 

conteúdo das bases consultadas contendo as palavras utilizadas para a busca foi 

contemplado. 



5.3. Levantamento dos Dados 

Para levantamento dos dados no presente estudo, foram utilizados os 

descritores “drogas psicoativas, efeitos, adolescentes” no período de 2000 até 2015 

limitado ao idioma português. Foram incluídos estudos realizados no Brasil, Estados 

Unidos e com seres humanos, contendo textos completos e tema compatível ao 

pesquisado. Foram utilizados os seguintes filtros: adolescente, português e artigo. 

A partir desses critérios, foram identificadas 154 publicações. Destes, 

após a leitura do título sobraram 24 artigos. A próxima etapa da seleção foi retirar a 

duplicidade na base de dados, das quais sobraram 22 artigos. Em seguida, com a 

leitura dos resumos, foram excluídos aqueles que não abordavam o tema compatível 

ao pesquisado. Sobraram 12 artigos, que foram lidos na íntegra e retirados os que 

não atendiam ao objetivo, totalizando 10 artigos científicos (Figura 1). 

 

Figura 1. Fluxograma dos estudos selecionados sobre causas e efeitos do uso de drogas 

psicoativas em adolescentes. 
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Critérios de Inclusão: 

 Tratar sobre o uso de 

drogas entre adolescentes, 

bem como suas causas e 

efeitos; 

 Artigos em português; 

 Citar as questões familiares 

envolvidas. 

Critérios de Exclusão: 

 Artigos duplicados; 

 Artigos em outros 

idiomas; 

 Estudos realizados 

com indivíduos não 

adolescentes. 



5.4. Análise dos Artigos 

Após a seleção dos artigos, foi utilizada uma ficha de avaliação de 

registro atendendo aos objetivos específicos propostos. Este questionário continha 

dados pertinentes ao tema, autoria, resumo, tipo de estudo, tipo de análise 

estatística e instrumentos de avaliação utilizados (Apêndice 1). 

5.5. Análise Estatística 

Os dados foram tabulados no programa Excel e apresentados em 

formato de tabelas e gráficos. Foram calculadas a frequência e porcentagens bem 

como aplicado quando possível o teste qui-quadrado a fim de avaliar a associação 

ou não entre as variáveis qualitativas. 

 

6. Resultados 

Considerando a recomendação de no máximo 12 vocábulos para que 

um título seja considerado adequado, os dados apresentados na Tabela 1 mostram 

que o Título de 6 (60%) artigos não estão adequados para essa pesquisa, porém 

não há diferença significativa (Xo 
2 = 0,4 e Xc

2 = 3,841, n. g. l = 1 e p ≤ 0,05). Em 

relação à Pesquisa e ao Tipo de Análise Estatística, obteve-se predominância de 

artigos com Pesquisa Observacional (70%) e Análise Mista (70%), respectivamente.  

O qui-quadrado não foi aplicado nos itens Pesquisa e Tipo de Análise 

Estatística, pois não atingiu o pressuposto fe ≥ 5. 

 

Tabela 1. Títulos e resumos, pesquisas e tipo de análise estatísticas nos artigos 

sobre adolescentes e o uso de drogas psicoativas no âmbito familiar. 

    F % 

Título 
   

 
Adequado 4 40 

 
Não adequado 6 60 

 
Total 10 100 

Pesquisa 
   

 
Experimental 0 0 

 
Observacional 7 70 

 
Revisão de Literatura 3 30 



 
Total 10 100 

Tipo de análise 
estatística 

   
 

Quantitativa 3 30 

 
Qualitativa 0 0 

 
Mista  7 70 

  Total 10 100 
F= frequência 

Após análise da estrutura discursiva dos resumos sobre adolescentes e 

o uso de drogas psicoativas no âmbito familiar, constatou-se que não houve 

diferença significativa na presença ou ausência de frase inicial (Xo 
2 = 1,6 eXc

2 =

3,841, n. g. l. = 1 e p ≤ 0,05), de objetivos (Xo 
2 3,6 e Xc

2 = 3,841, n. g. l. = 1 e p ≤ 0,05), 

participantes (Xo 
2 = 0,4, eXc

2 = 3,841, n. g. l = 1 e p ≤ 0,05), métotos (Xo 
2 = 3,6 e Xc

2 =

3,841, n. g. l = 1 e p ≤ 0,05) e de resultados (Xo 
2 = 3,6 e Xc

2 = 3,841, n. g. l. = 1 e p ≤

0,05), porém houve predominância de artigos que possuem conclusão em seu 

resumo (Xo 
2 = 6,2 e Xc

2 = 3,841, n. g. l. = 1 e p ≤ 0,05), conforme pode ser visto na 

Tabela 2.  

 

 

 Tabela 2. Estrutura discursiva dos resumos dos artigos sobre adolescentes e o uso 

de drogas psicoativas no âmbito familiar. 

Estrutura 
Frase 

Inicial 

Objetivo Participantes Métodos Resultados Conclusão 

 

F % F % F % F % F % F % 

Presente 7 70 8 80 6 60 8 80 8 80 9 90 

Ausente 3 30 2 20 4 40 2 20 2 20 1 10 

Total 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 

F= frequência 

 

 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 3, demonstrou-se 

que há predominância de artigos com autorias múltiplas (𝑋𝑜 
2 = 35,23 𝑒 𝑋𝑐

2 =

5,991, 𝑛. 𝑔. 𝑙. = 2 𝑒 𝑝 ≤ 0,05). Quanto ao gênero, nota-se predomínio de artigos com 

autores do sexo feminino (𝑋𝑜 
2 = 20,46 𝑒 𝑋𝑐

2 = 5,991, 𝑛. 𝑔. 𝑙. = 2 𝑒 𝑝 ≤ 0,05). Tais 

resultados demonstram a maior participação de mulheres em pesquisas 

relacionadas ao tema e à preferência em realizar tais trabalhos em grupo. 

 



Tabela 3. Autoria e gênero nos artigos sobre adolescentes e o uso de drogas 

psicoativas no âmbito familiar. 

          Gênero         

Autoria 

 

Masculino Feminino Indefinido Total 

  

F % F % F % F % 

Única 

 

1 6 0 0 0 0 1 2 

Coautoria 2 12 6 27 0 0 8 21 

Múltipla 

 

14 82 16 73 0 0 30 77 

Total   17 100 22 100 0 0 39 100 
 

         F = frequência 

 

 

Os resultados quanto ao tipo de técnicas de avaliação utilizadas nos 

artigos pesquisados apontam que a maior parte dos autores optou por utilizar 

Questionários e Exames (50%), porém não houve diferença significativa em relação 

aos demais.  

 

Figura 2 – Técnicas de avaliação utilizadas nos artigos pesquisados sobre 

adolescentes e o uso de drogas psicoativas no âmbito familiar. 

 

A partir dos dados apresentados na Tabela 4, demonstrou-se que a 

maioria dos artigos possuem em suas referências trabalhos internacionais e 

nacionais (80%). Além disso a maioria adotou como norma padrão o Vancouver 

(80%) e respondeu aos objetivos na conclusão (80%). Nesses itens, o qui-quadrado 

não foi aplicado, pois não atingiu o pressuposto fe ≥ 5. 
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 Quanto à descrição dos métodos, a maior parte dos autores os 

descreveu (70%), porém não houve diferença significativa (𝑋𝑜 
2 = 1,6 𝑒 𝑋𝑐

2 =

3,841, 𝑛. 𝑔. 𝑙. = 2 𝑒 𝑝 ≤ 0,05). O mesmo ocorreu no item comitê de ética (𝑋𝑜 
2 =

0,4 𝑒 𝑋𝑐
2 = 3,841, 𝑛. 𝑔. 𝑙. = 2 𝑒 𝑝 ≤ 0,05). 

 

Tabela 4. Referências, normas de padrão, conclusão, descrever métodos e comitê 

de ética nos artigos sobre adolescentes e o uso de drogas psicoativas no âmbito 

familiar. 

    F % 

Referências 
   

 
Mista 8 80 

 
Nacional 2 20 

 
Internacional 0 0 

 
Total 10 100 

Normas padrão 

   

 
ABNT 0 0 

 
Vancouver 8 80 

 
Apa 2 20 

 
Total 10 100 

Conclusão responde à pergunta 

  

 
Sm 8 80 

 
Não 1 10 

 

Não 
Especificado 1 10 

 
Total 10 100 

Descreve os métodos 

   

 
Sim 7 70 

 

Não 
Especificado 3 30 

 
Total 10 100 

Comitê de ética 
   

 
Sim 4 40 

 

Não 
Especificado 6 60 

  Total 10 100 
F = frequência 

  

Em relação ao tipo de publicação, após a análise dos artigos foi 

possível constatar que a maioria deles foi publicado como periódico (90%). Além 

disso, pode-se observar a ausência de dissertações e teses relacionadas ao tema 

adolescentes e o uso de drogas psicoativas no âmbito familiar. 



 

Figura 3. Tipos de publicação dos artigos sobre adolescentes e o uso de drogas 

psicoativas no âmbito familiar. 

 

7. Considerações Finais 

A partir dos resultados obtidos após análise da produção cientifica 

sobre a temática “Adolescentes e o uso de drogas psicoativas no âmbito familiar”, 

concluiu-se que o tipo de publicação mais utilizado foi em forma de periódicos, tendo 

como método de pesquisa o estudo de levantamento ou correlacional 

(observacional). A estratégia mais adotada foi o questionário, sendo o tipo de análise 

de dados prevalentemente mista. A maioria dos artigos possuía o título superior aos 

12 vocábulos recomendados pelos manuais científicos. Os artigos apresentados, em 

sua maioria, foram de autoria múltipla e predominou-se o gênero feminino, 

demonstrando a maior participação delas em pesquisas relacionadas ao tema e à 

preferência em realizar tais trabalhos em grupo. Em relação à estrutura discursiva 

dos resumos a maioria dos artigos continham informações referentes à frase, 

objetivo, participante, método, resultados e conclusão. 

Verificou-se a necessidade de realizar novas pesquisas sobre o tema 

adolescentes e o uso de drogas, principalmente em relação ao papel da família 

nesse contexto. Além disso, é de extrema importância a realização de pesquisas em 

âmbito nacional, pois se aproximam mais do cenário social atual, possibilitando uma 

visão mais ampla deste tema, bem como a criação de novas formas de auxilio e 

estímulos a essa parcela da população. 
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