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RESUMO 

O objetivo da pesquisa é verificar o papel do enfermeiro no acolhimento dos 

pacientes adolescentes usuários de drogas licitas e ilícitas. O uso abusivo de 

drogas é um dos principais problemas de saúde publica. Necessitando de uma 

assistência de qualidade, baseado nisso formulamos a seguinte pergunta 

norteadora: O Enfermeiro, da Saúde Publica, está preparado para receber e 

acolher o adolescente dependente de drogas lícitas e ilícitas? Esse estudo 

trata-se de revisão integrativa de literatura nas bases de dados: SCIELO, 

LILACS com o uso dos seguintes descritores: adolescência, drogas licitas e 

ilícitas, enfermagem. Após a leitura dos artigos foram selecionados um total 17 

artigos e, posteriormente, com a aplicação dos critérios de inclusão foram 

elencados um total de 13 artigos. Com a leitura minuciosa dos artigos 

selecionados emergiram dois eixos para posterior discussão: acolhimento de 

enfermagem na saúde pública e adolescentes dependentes de drogas lícitas e 

ilícitas. 

 

INTRODUÇÃO 

A adolescência, que compreende a transição da fase infantil para a fase adulta, 

é delimitada sob duas classificações: pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA, 1990) que corresponde aos indivíduos na faixa etária de 12 

aos 18 anos; e pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2005) como o 

período que abrange a segunda década de vida, 10 aos 19 anos, englobando 

aspectos biológicos e socioculturais vivenciados nessa faixa etária. 

O período da adolescência é caracterizado por um processo de mudanças 

importantes, biológicas e psicossociais que acabam por colocar os 

adolescentes em um grupo vulnerável às diversas influências, que tanto podem 

contribuir de forma positiva quanto negativa no curso de suas vidas. A 

vulnerabilidade na qual se encontra o adolescente, devida às inúmeras 

transformações pelas quais passa, o expõe a muitos riscos, como o uso 

abusivo de drogas (FERREIRA et al., 2007). 

Crianças e adolescentes representam a população mais vulnerável para iniciar 

o uso de tabaco. Quanto mais precoce, maiores são os riscos futuro a saúde 

(MARI E KIELING, 2013).  Nelson (2016) diz que o álcool é a substância 

psicoativa mais consumida em todo o mundo. Em 2010, a Organização Mundial 



da Saúde (OMS) estimou que 38,3% da população mundial com idade ≥ 15 

anos consumiram bebidas alcoólicas no último ano. Rocha et al. (2013) fala 

que o consumo de droga ilícita constitui-se em uma prática responsável pela 

ocorrência de vários prejuízos físicos, psíquicos e socioeconômicos, o que tem 

reforçado a noção de que consumir drogas favorece apenas o cuidado 

irrefletido.  

No serviço de saúde, o enfermeiro deverá estar atento às possibilidades de 

detectar precocemente o uso de álcool e outras drogas para assim diminuir os 

possíveis danos, e sensibilizar o usuário a buscar alternativas de tratamento. 

Poucos enfermeiros prestam orientações aos usuários de álcool e outras 

drogas durante a consulta de enfermagem, e não realizam a busca ativa na 

comunidade, assim não prestam esclarecimentos com a finalidade de reduzir 

os danos decorrentes ao uso abusivo de drogas e orientando ao tratamento 

(GONÇALVES e TAVARES, 2007). 

 

OBJETIVO: verificar o papel do enfermeiro no acolhimento dos pacientes 

adolescentes usuários de drogas licitas e ilícitas. 

 

METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa baseada nos pressupostos da 

revisão integrativa da literatura (POLIT; BECK e HUNGLER, 2011). Para 

elaboração desta revisão, serão percorridos os seguintes passos: identificação 

do tema, amostragem ou busca na literatura, extração dos estudos incluídos e 

sua avaliação, interpretação dos resultados e síntese do conhecimento obtido. 

 

DESENVOLVIMENTO: Justifica-se a escolha desse tema por considerar 

fundamental a ação do enfermeiro frente ao adolescente usuário de drogas 

lícitas ou ilícitas. Como questão norteadora para a realização da revisão 

integrativa surge a seguinte indagação: O Enfermeiro, da Saúde Pública, está 

preparado para receber e acolher o adolescente dependente de drogas lícitas e 

ilícitas? Na seleção dos materiais incluídos na revisão foram utilizadas as 

bases de dados da Scientific Eletrônic Library Online (SCIELO) e Literatura 

Latino Americano e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), por meio das 

seguintes palavras chave: adolescência, drogas licitas e ilícitas, enfermagem. 

Na intenção de reduzir vieses na busca de artigos foram usadas as palavras – 



chaves contempladas na Biblioteca Virtual em Saúde – Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS). Os critérios da inclusão foram: artigos publicados, 

entre 2007 e 2017, no idioma português e na íntegra. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

À partir dos descritores selecionados foram encontrados o total de 316 artigos 

na base de dados SCIELO, sendo que 191 artigos correspondem ao descritor “ 

Adolescência “ e 100 artigos “Drogas Lícitas e Ilícitas e 25 “Atuação do 

Enfermeiro”. Na base de dados LILACS, foram encontrados com total de 80 

artigos sendo que 32 artigos correspondem ao “ Adolescência “ e 25 artigos 

“Drogas Lícitas e Ilícitas e 23 “Atuação do Enfermeiro”. Somando-se os artigos 

encontrados nas bases de dados foram encontrados um total de 396 artigos. 

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram: artigos 

publicados entre 2007 a 2017, no idioma português, disponível na integra 

online e artigos que atendessem aos objetivos propostos. Como critérios de 

exclusão foram definidos ausência de texto completo nas plataformas de busca 

online, artigos duplicados, artigos que não contemplassem o tema. Após a 

definição dos critérios de inclusão e exclusão foram selecionados o total de 35 

artigos na SCIELO, e 19 artigos na LILACS, totalizando 54 artigos. Feita a 

leitura dos títulos, foram selecionados 17 artigos e, posteriormente, com a 

leitura dos resumos chegou-se a seleção de 13 artigos que respondiam aos 

objetivos propostos. Foi realizada uma leitura minuciosa de todos os artigos 

selecionados de onde emergiu dois eixos que nortearão a discussão do 

presente estudo, são eles: acolhimento de enfermagem na saúde pública e 

adolescentes dependentes de drogas lícitas e ilícitas. 
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