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A partir dos anos 60, o consumo de drogas tornou-se uma preocupação mundial 
devido a sua alta frequência e aos potenciais riscos à saúde. Os enfermeiros são 
os profissionais de saúde que mantém um maior contato com os usuários, 
possuindo um grande potencial para reconhecer os problemas relacionados ao 
uso de drogas e desenvolver ações assistenciais. Assim, esta revisão tem o 
objetivo de analisar as produções científicas nacionais acerca da atuação da 
enfermagem na prevenção ao uso de drogas em adolescentes escolares. Os 
critérios de inclusão para a amostra foram: artigos publicados em português, 
artigos disponíveis na íntegra nas bases de dados mencionadas e que 
retratassem a temática publicados no período de 1998 até 2012. Foram excluídos 
artigos em língua estrangeira, artigos que não estavam disponíveis na íntegra e 
artigos que não contemplavam a temática do estudo. Observou-se que os estudos 
(n=9) utilizaram quanto à natureza do estudo a abordagem qualitativa. Além disso 
a maioria das publicações não fez uso de referencial teórico (14) artigos. A região 
que produziu mais artigos foi a sudeste (40%) e outro aspecto relevante foi que 
(40%) das publicações eram vinculadas a USP. Percebeu-se um quantitativo de 
16 artigos referente a educação em saúde como a estratégia da atuação da 
enfermagem na prevenção do uso de drogas em adolescentes escolares. As 
informações aqui apresentadas poderão direcionar a assistência e novos estudos 
acerca da atuação da enfermagem quanto ao uso de drogas entre escolares. 
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