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RESUMO 

Este trabalho teve por objetivo inicial fazer uma revisão literária buscando identificar os principais efeitos 
do uso indiscriminado de drogas e álcool na adolescência e os danos para o desenvolvimento físico e 
mental do indivíduo ao longo da vida adulta, cuja metodologia utilizada foi uma revisão de literatura, 
através das bases CAPES/MEC, LILACS e Scielo e no primeiro semestre de 2019, realizar uma 
pesquisa de campo com adolescentes do ensino médio de uma escola pública estadual, situada em um 
município de grande porte do interior do Estado de São Paulo, objetivando levantar qual o conhecimento 
que esses adolescentes possuem sobre o consumo de drogas e álcool, além de sua compreensão dos 
possíveis efeitos em sua vida, através da aplicação de um formulário, considerando que é a fase da 
infância e adolescente compõe o momento de maior vulnerabilidade e suscetíbilidade sua vida. O dados 
obtidos poderão subsidiar profissionais do Serviço Social na propositura de possíveis projetos 
interventivos que visem a prevenção e inibição dos efeitos causados pelo álcool e drogas na 
adolescência. 
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INTRODUÇÃO 

 
A adolescência é um período de descobertas e experiências que são 

responsáveis pela descoberta de si e do mundo, vivendo-se em uma sociedade 

permeada de informações e estímulos dos meios de comunicação, utilizar álcool e 

drogas se tornou comum e um requisito de inserção social. O consumo contínuo 

dessas substâncias pode causar prejuízos e mazelas à saúde física e mental ao 

indivíduo, compreender esses fatores que levam a utilização dessas por adolescente é 

essencial para se tomar providências de intervenção e o profissional do Serviço Social 

enquanto possibilitado das políticas publicas em caráter emancipatório deve dotar-se 

desses dados a fim de permear um plano de prevenção dos efeitos pelo uso 

indiscriminado de drogas e álcool. 

Assim, visando melhor compreender e identificar os principais efeitos do uso 

indiscriminado de drogas e álcool na adolescência e os danos para o desenvolvimento 

físico e mental o indivíduo ao longo da vida adulta, bem como, subsidiar profissionais 

do Serviço Social na propositura de possíveis projetos interventivos que visem à 

prevenção e inibição desses efeitos na adolescência. 

 
OBJETIVOS 

 
 Identificar os principais efeitos do uso indiscriminado de drogas e álcool na 

adolescência e os danos para o desenvolvimento físico e mental do indivíduo; 
 
 Levantar qual o conhecimento que os adolescentes possuem sobre o consumo 

de drogas e álcool; 
 

 Avaliar a compreensão dos adolescentes sobre efeitos do consumo de drogas e 
álcool em sua vida pessoal, familiar e social. 

 



METODOLOGIA 

 
Foram utilizadas inicialmente uma revisão de literária com a escolha de bancos 

de dados reconhecidos, tais como: da CAPES/MEC, LILACS e Scielo, utilizando os 

termos “serviço social”, “álcool”, “alcoolismo na adolescência”, “droga”, “álcool e drogas 

na adolescência”, “adolescência”, sendo selecionados mediante critérios de inclusão e 

exclusão pré-estabelecidos por dois pesquisadores, com publicações entre 2005 e 

2017, filtrando através de uma leitura previa dos textos encontrados, e um processo de 

análise sistemática e sumarizada da literatura, interpretou-se e discutiu-se os  

resultados obtidos a fim de relacioná-los com o problema a ser estudado. 

Posteriormente será realizada uma pesquisa de campo quanti-qualitativa, no 

primeiro semestre de 2019, utilizando-se amostra probabilística composta de 30% dos 

alunos na faixa etária de 15 à 19 anos, matriculados no Ensino Médio de uma escola 

pública de um bairro periférico de um município do interior do Estado de São Paulo. A 

coleta de dados será realizada com a aplicação de um formulário contendo perguntas 

abertas e fechadas, através de entrevistas previamente agendadas, sendo fornecido 

aos participantes um Termo de Consentimento Livre e Esclarecida.   

 
DESENVOLVIMENTO 

 
O início do consumo de álcool de drogas tem se dado cada vez mais cedo, assim 

de acordo com a PeNSE/IBGE de 2015, cerca de 55% dos adolescentes entre 13 e 15 

anos de idade já experimentaram ou consomem regularmente álcool e drogas. 

Segundo o Cebrid (2005, p. 392) dos adolescentes brasileiros entre 12 e 17 anos cerca 

de 5.2% são dependentes de álcool, 2,2% de tabaco e 0,2% de tranquilizantes e 

drogas psicotrópicas.  

Ainda segundo a OMS o alcoolismo é uma doença que causa dano triplo ao 

indivíduo, prejudicando seu corpo, mente e vida social, além de deixar o adolescente 

extremamente vulnerável à violência e acidentes, quanto mais cedo o inicio do 

consumo de álcool e drogas maior a possibilidade e ocorrência de dependentes ao 

longo da via adulta.   

RESULTADOS PRELIMINARES 

 
Características dos estudos   
 



Foram encontrados 8 artigos pertinentes à temática, porém, após avaliação 

criteriosa de conteúdo 5 foram excluídos por incompatibilidade aos critérios de seleção. 

Assim, a amostra foi constituída por 3 estudos (quadro 1). 

  
Quadro 1- Distribuição dos artigos segundo autoria, ano de publicação, periódico, título 
e abordagem metodológica dos estudo 

Autores/Ano Periódico Título Abordagem 
metodológica 

ANDRADE NS, HEINGER 
EM, FONTES. AA. e 
GONÇALVES, CM. 2014 

Psicologia.pt – 
Portal do 
Psicólogo 

Droga e Adolescência Revisão de 
Literatura 

CAVALCANTE. MBP., 
ALVES, MDS. e 
BARROSO, MGT. 2008 

Esc. Anna Nery 
Revista de 
Enfermagem 

Adolescência, álcool e drogas: uma 
revisão na perspectiva da promoção 
da saúde. 

Revisão de 
Literatura 

VASTERS, GP. e 
PILLON, SC. 2011 
 

Rev.Latino-Am. 
Enfermagem 
 

O uso de drogas por adolescentes e 
suas percepções sobre adesão e 
Abandono de tratamento 
especializado 

Qualitativa 

 
O consumo de álcool e drogas se tornou um hábito constante na vida de 

qualquer indivíduo, principalmente entre os 15 e 19 anos de idade, estando 

culturalmente enraizado na sociedade atual, modificando seu papel social. Por se tratar 

de um problema complexo em nível de saúde publica o consumo dessas substâncias 

por adolescentes deve ser analisado e compreendido em suas diversas vertentes e 

com esse trabalho pode-se observar, de forma geral, os caminhos desse consumo, 

destacando-se os efeitos nocivos à saúde física, mental e social do adolescente. Com 

base nesses resultados, pode-se subsidiar uma pesquisa de campo que levantará o 

qual o conhecimento que esses adolescentes possuem sobre o consumo de drogas e 

álcool, além de sua compreensão dos possíveis efeitos em sua vida.  
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