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 1. RESUMO 

O álcool é uma substância psicotrópica e neurotóxica, com interferência mental e 

cognitiva. O consumo nocivo excessivo de álcool, constitui um problema mundial de 

saúde pública e crescentes nas últimas décadas. Os efeitos decorrentes do álcool 

envolvem o setor saúde, sociedade, segurança, economia e previdência social. Este 

estudo tem como objetivo avaliar o consumo de álcool em universitários da área da 

saúde por meio do AUDIT - Alcohol Use Disorder Identification Test. Trata-se de um 

estudo descritivo, quantiqualitativo, por meio do AUDIT, aprovado no Comitê de 

Ética e Pesquisa CAAE: 40960815. 3.0000.5604 e Centro Universitário de Rio Preto 

(UNIRP) no Núcleo de Atividades Acadêmicas Complementares (NAAC) nº 735 

Iniciação Científica (IC).  Foram selecionados 80 universitários do quarto período 

dos Cursos de Graduação da área da saúde, de março/novembro de 2015. Os 

resultados demonstraram até o momento que as mulheres estão fazendo uso 

indevido do álcool com risco e alto risco se comparadas aos homens. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O álcool é uma substância psicotrópica e neurotóxica, com interferência 

mental e cognitiva. Socialmente aceito e legalizado como maior consumo mundial. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) 2 bilhões de indivíduos 

consomem bebidas alcoólicas. Destes, 76% prejudicial/nociva à saúde e aumenta os 

riscos de doenças mentais, hepáticas e acidentes de trânsito  (RAMIS et al., 2012). 

Contudo, o consumo nocivo excessivo de álcool, constitui um problema 

mundial de saúde pública e crescentes nas últimas décadas. Ocasionando milhões 

de mortes entre jovens de 15 a 35 anos. Os efeitos decorrentes do álcool envolvem 

o setor saúde, sociedade, segurança, economia e previdência social (REHM, 2011).  

Dessa forma, o estudo avaliou o consumo do álcool nos universitários por 

estar nessa faixa etária, devido essa liberdade pela ausência familiar, ao egressar 

na universidade, os mesmos são recepcionados por festas regadas ao álcool e a 

frequência exacerbada em bares. Sofrendo influência e pressão dos amigos para 

serem aceitos no grupo, acabam fazendo uso do álcool (PEDROSA et al., 2011).  

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral: 



Avaliar o consumo de álcool em universitários do Centro Universitário de Rio Preto -

UNIRP da área da saúde por meio do AUDIT. - Alcohol Use Disorder Identification Test. 

3.2. Objetivo específico: 

Classificar por riscos o uso do álcool com os parâmetros psicométrico obtidos dos 

universitários da UNIRP dos cursos de graduação em Enfermagem, Nutrição, 

Fisioterapia, Biomedicina, Farmácia, Medicina Veterinária e Odontologia. 

 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo, quantiqualitativo, aprovado no Comitê de 

Ética CAAE: 40960815.3.0000.5604, (Res.466/2012) e na UNIRP no Núcleo de 

Atividades Acadêmicas Complementares - NAAC 735 Iniciação Científica - IC. Por 

meio do AUDIT, elaborado pela OMS, auto aplicável, com por dez perguntas, três 

para mensurar o consumo alcoólico, três aos sintomas de dependência e quatro 

últimas aos possíveis problemas na vida pelo consumo de álcool (BABOR, 2001).  

Os 80 universitários selecionados aleatoriamente, sendo 61 mulheres e 19 

homens, do quarto período dos Cursos de Graduação em Enfermagem, Nutrição, 

Fisioterapia, Biomedicina, Farmácia, Medicina Veterinária e Odontologia da UNIRP, 

no período de março/novembro de 2015. Os resultados estão em análise estatísticas 

e apresentado o uso do álcool dos universitários na (Tabela 1) por cursos, gêneros, 

faixa etária e classificados em: risco 1: 0-7 pontos = beber moderado; risco 2: 8-15 

pontos = padrão de beber de risco; risco 3: 16-19 pontos = padrão de beber de alto 

risco; risco 4: 20-40 pontos = possível dependência de álcool.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

No Brasil em 2014, mais de duas mil Instituições de Ensino Superior (IES), 

totalizava 5,8 milhões de universitários vulneráveis ao risco abuso e a dependência 

de álcool. Estudos brasileiros demonstram 75,0 a 90,4% dos universitários utilizaram 

álcool pelo menos alguma vez na vida, a frequência de uso abusivo variou entre 2,7 

e 8,7% nos estudantes, entre o sexo masculino e prevalência maior de consumo em 

estudantes dos cursos de Ciências Humanas (RAMIS, 2012). 

Conforme o relatório da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior (ANDIFES), publicado em 2011, 66% dos universitários 

brasileiros relataram fazer uso de bebidas alcoólicas. A idade precoce de do uso do 

álcool na faixa etária de início da exposição está entre 13 e 16 anos (SENAD, 2010). 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Tabela 1. Demonstra o uso do álcool classificado por riscos, cursos, gêneros e faixa etária. 

Risco 1 Risco 2 Risco 3 Risco 4 
Beber 

moderado 
 

0-7 pontos 

Padrão de 
beber de risco 

 
8-15 pontos 

Padrão de 
beber de alto 

risco 
16-19 pontos 

Possível 
dependência de 

álcool 
20-40 pontos 

19-26 anos 19-37 anos 19-37 anos 23-29 anos 

Riscos 
 

Cursos de 
Graduação  

 
Faixa etária  

Gêneros Mulher  Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem 

T
o

ta
l 

Enfermagem 10 1 - - - - 1 - 12 
Nutrição 6 - 1 1 3 - - - 11 
Fisioterapia 5 - 2 3 1 - - - 11 
Biomedicina 2 2 3 2 1 1 - 1 12 
Medicina 
Veterinária 

6 1 3 1 - - 1 - 12 

Farmácia 5 2 3 1 - - - - 11 
Odontologia 4 1 4 - - - - 2 11 
Total  38 7 16 8 5 1 2 3 80 

 

Os resultados do presente estudo demonstraram que apesar da amostra 

contar com 61 mulheres e 19 homens, as mulheres estão fazendo uso indevido do 

álcool com riscos e alto risco entre 19 a 37 anos e já estão em possível dependência 

do álcool comparadas aos homens entre 23 a 29 anos. Prevalecendo o maior 

consumo de álcool no curso de enfermagem de uso moderado entre 19 a 26 anos. 
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