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O presente estudo teve como objetivo realizar uma avaliação sobre o consumo de bebidas alcoólicas em estudantes 
das áreas de saúde de uma Universidade em São Luís - MA. A pesquisa foi realizada através da aplicação de um 
questionário de autopreenchimento, no qual constava questões que possibilitaram coletar informações sobre curso, 
idade, sexo, início do consumo de álcool e perfil do consumo durante o curso. Nossos dados mostraram 
predomínio de indivíduos do sexo feminino, com média de idade de 20,9 ± 1,2 anos e a maioria do curso de 
Biomedicina. A maioria dos estudantes informou que iniciou o consumo de álcool ainda na adolescência. Grande 
parte desses estudantes optam pela cerveja e afirmam ter sofrido algum tipo de influência para iniciar o consumo 
de bebidas alcoólicas. Além disso, os estudantes relataram que fazem uso de álcool com o objetivo de aliviar o 
stress gerado pelas atividades universitárias. O presente trabalho verificou uma fração considerável de jovens 
estudantes da área da saúde com níveis de moderado a alto consumo de bebidas alcoólicas, sendo um fator 
importante para implementação de práticas de prevenção e educação para reduzir este consumo. 

Palavras-Chave: Bebidas alcoólicas. Ciências da saúde. Consumo de álcool. Estudantes 
universitários. 

 
The present study aimed to carry out an evaluation on the consumption of alcoholic beverages in students from the 
health courses of a University in São Luís state - MA. The research was conducted through the application of a self-
administered questionnaire, which contained questions that made it possible to collect information about the 
course, age, sex, beginning of alcohol consumption and consumption profile during the college course. Our data 
showed a predominance of female, with a mean age of 20.9 ± 1.2 years, and most of the Biomedicine course. Most 
students reported that they started drinking alcohol in their teens. Most of these students opt for beer and claim to 
have suffered some type of influence to start drinking alcohol. In addition, the students reported that they use 
alcohol in order to relieve the stress generated by college activities. The present study verified a considerable 
fraction of young students in the health course with moderate to high levels of alcohol consumption, being an 
important factor for the implementation of prevention and education practices to reduce this consumption. 

Keywords: Alcoholic beverages. Alcohol consumption. Health Courses. Undergraduate students. 
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1. INTRODUÇÃO 
  

O álcool é uma das substâncias 
psicotrópicas mais consumidas no mundo devido 
a sua legalização, fácil acesso e incentivo pela 
sociedade. Sua ação no sistema nervoso central 
provoca mudança no comportamento e potencial 
dependência em seus consumidores (BARROS; 
COSTA, 2019). 

Estima-se que duas em cada cinco pessoas 
acima de 15 anos consomem bebidas alcoólicas 
(PELICIOLI et al., 2017).  Estudos apontam que 
jovens entre 18 e 24 anos na América Latina, 
especialmente estudantes universitários, 
apresentam maiores índices de uso de drogas 
legais e ilegais do que a população geral (FERRO 
et al., 2019). 

No Brasil, a idade de risco ao consumo de 
bebidas alcóolicas se aproxima daquela em que os 
estudantes ingressam no ensino superior. Em 2018 
havia mais de 8,4 milhões de estudantes 
universitários no país (BRASIL, 2018), grupo que 
apresenta a maior prevalência de uso de álcool em 
comparação a população geral (BEDENDO et al., 
2017; FERRO et al., 2019). Os jovens acadêmicos, 
independente do curso, foram identificados como 
a população mais vulnerável ao consumo de 
bebidas alcoólicas, e se tornaram uma das maiores 
preocupações no que diz respeito tanto a saúde, 
como no comportamento do estudante 
(PINHEIRO et al., 2017).  

Estudos apontam que o uso de álcool por 
estudantes universitários está associado à fuga de 
problemas cotidianos, situações negativas de 
caráter pessoal, aspectos sociais e econômicos – 
todos em decorrência de pressão social direta ou 
indireta- e, principalmente, pelo caráter prazeroso 
da bebida ou da situação em que é consumida 
(SILVA, J. N. et al., 2015). 

Esse consumo pode ser classificado em 
diferentes estágios que consideram a quantidade e 
a frequência de ingestão de álcool. Estes estágios 
compreendem a experimentação, que marca o 
início do contato com o álcool; o uso social ou 
ocasional, caracterizado pela ingestão com 
frequência irregular e em quantidades modestas; o 
uso regular, no qual há um padrão de ingestão 
frequente; o uso situacional, quando o consumo é 
associado a um objeto específico; o uso 

compulsivo, caracterizado por períodos de uso de 
grandes quantidades intercalados por períodos de 
abstinência; o abuso, que é o uso da bebida com 
apresentação de problemas significativos 
associados a ela, e a dependência, quando ocorre a 
presença de sintomas cognitivos, 
comportamentais e fisiológicos que indicam a 
continuação ingestão de álcool apesar dos 
problemas relacionados a ela (SILVA et al., 2019).  

O consumo exagerado de álcool pode 
intervir no desempenho acadêmico devido às 
ausências ou a diminuição do rendimento nas 
aulas, a maior exposição como os acidentes 
automobilísticos, atividades sexuais com risco, 
gravidez não desejada, violências, lesões não 
intencionais, dentre outros (SARAIVA; FILHO, 
2015). 

Além das consequências à saúde, o uso 
excessivo das bebidas alcoólicas gera perdas 
sociais e econômicas importantes para indivíduos 
e para a sociedade como um todo (SARAIVA; 
FILHO, 2015). Diante disso, é perceptível a 
necessidade de estudos que possam revelar a 
importância do consumo abusivo de álcool na 
população brasileira. Além do mais, informações 
de base populacional apresentam a vantagem de 
permitirem a obtenção de indicadores 
fragmentados para grupos específicos da 
população (SILVA, D. A. Da et al., 2019). 

Tendo em vista todos esses fatores, o 
objetivo do estudo é realizar uma avaliação sobre 
o consumo de bebidas alcoólicas em estudantes 
das áreas de saúde da Universidade Ceuma em 
São Luís - MA, uma vez que é de suma 
importância frisar o conhecimento sobre a 
ingestão dessa substância que vem crescendo ao 
passar do tempo. 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

2.1. Tipo de estudo 
Trata-se de uma pesquisa com abordagem 

quantitativa e exploratória, seccional, de caráter 
descritivo e analítico. A população da pesquisa foi 
composta por estudantes da área da saúde 
matriculados na Universidade Ceuma, dos cursos 
de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, 
Fonoaudiologia, Fisioterapia e Nutrição. 
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2.2. Aplicação do questionário e Coleta dos 
dados 

A pesquisa foi desenvolvida por meio de 
questionários com os alunos matriculados na 
Universidade Ceuma, cursando do primeiro ao 
último ano dos cursos das Ciências da Saúde 
(Biomedicina, Enfermagem, Nutrição, Farmácia, 
Fisioterapia e Fonoaudiologia). Os questionários 
foram aplicados no segundo semestre de 2019.   

A coleta de dados foi realizada após 
aprovação pelo Comitê de ética em pesquisa da 
universidade Ceuma. O questionário foi aplicado 
em meio digital, concerniu em ser de 
autopreenchimento, contendo 15 questões que 
apresentando um vocabulário de nível adaptável 
para estudantes do ensino superior, no qual os 
participantes informaram a frequência do 
consumo do álcool, dose ingerida, tipo de bebida 
mais consumida e início da atividade alcoólica.  

Os critérios de inclusão do estudo foram 
ter idade igual ou superior a 18 anos, estar 
matriculado em um curso da área de saúde, além 
de concordar em participar da pesquisa. Foram 
excluídos indivíduos menores de 18 anos e que 
estivessem cursando qualquer outro curso que 
não fosse da área de saúde. 

 
2.3. Análise dos resultados 

Os dados foram avaliados por meio dos 
gráficos e tabelas feitos pelo programa Excel, após 
inserção das respostas dos alunos entrevistados. 
 
2.4. Aspectos éticos 

Este estudo foi desenvolvido conforme as 
normas vigentes expressas na resolução 196 de 
outubro de 1996 e foi submetido e aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Ceuma sob o número de parecer 3.948.794. 

O Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) foi encaminhado juntamente 
com o questionário, a resposta ao mesmo estava 
condicionada a leitura e aceitação dos termos 
contidos no TCLE. 
 

3. RESULTADO 
 

Um total de 230 universitários 
responderam ao questionário, dos quais 172 (74%) 
afirmaram fazer uso de bebida alcóolica. A média 

de idade destes estudantes foi de 20,9 ± 1,2 anos 
(variação, 19 – 23 anos; Figura 1) e a maioria deles 
era do sexo feminino (121 [70,4%]). 
 
Figura 1. Distribuição da faixa etária dos estudantes em 
valor absoluto. 

 

 
 

Fonte: Os Autores 

 
 Quando avaliado o curso acadêmico, 
evidenciou-se que 85 alunos são do curso de 
Biomedicina, seguido por 42 alunos do curso de 
Farmácia, 32 do curso de Fonoaudiologia, 21 do 
curso de Fisioterapia, 17 de Enfermagem e 12 de 
Nutrição (Figura 2). 
 
Figura 2. Caracterização dos cursos dos estudantes 
entrevistados registrados em valores absolutos.   

 

 
 

Fonte: Os Autores 

 
Quanto ao questionamento sobre o início 

da atividade do consumo do álcool, 51,6% dos 
universitários relataram que iniciaram o consumo 
de álcool entre 14 - 17 anos de idade, seguido de 
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32, 1% que iniciaram após os 18 anos de idade, e 
15, 3% iniciaram entre 12 - 14 anos (Figura 3). 
Cerca de 48 % relataram que beberam pela 
primeira vez em uma festa ou evento. 

 
Figura 3. Distribuição da faixa etária ao início da 
atividade alcoólica. 

 

 
 

Fonte: Os Autores 

 
 A Tabela 1 resume três questões 

referentes à quantidade e frequência do uso de 
álcool.  

 
Tabela 1. Distribuição da frequência ao uso do álcool 
dos estudantes da área da saúde 

QUESTÕES Nº % 

Frequência do consumo   
Uma vez por ano 20 10,5 
Uma vez a cada seis meses 61 32,1 
Uma vez por semana 85 44,7 
Mais de uma vez por semana 23 12,1 
Diariamente  1 0,5 

Costuma beber    
Com amigos 162 85,3 
Com a família 20 10,5 
Sozinho 8 4,2 

Tipo de bebida alcoólica consumida    
Cerveja 116 60,4 
Vodca 17 8,9 
Vinhos 33 17,2 
Misturas 16 8,3 

Whisky 7 3,6 

Fonte: Os Autores 

 
Destaca-se que 44,7% dos estudantes 

consomem álcool uma vez por semana, 85,3% 
costumam beber com os amigos e o tipo de bebida 
mais consumida é cerveja (60,4%). Com relação ao 

início do consumo de bebidas alcoólicas, 77,5% 
iniciaram antes do ingresso na universidade e 
22,5% após ingressarem na universidade. 

Com relação a influência dos amigos e da 
universidade sobre o consumo, percebe-se que 
39,1% sofreram algum tipo de influência para 
consumirem bebidas alcoólicas e 60,9% iniciaram 
por vontade própria. Em relação a entrada na 
universidade, 43,3% afirmam que o ingresso na 
universidade incrementou em seus hábitos e 
56,7% afirmam que não incrementou. No que diz 
respeito às consequências geradas pelo consumo 
do álcool, 89,1% dizem que o álcool não influencia 
em sua vida acadêmica e 10,9% afirmam algum 
tipo de problema que o álcool gera. 
 
Tabela 2. Questões relacionadas às influências e 
consequências incrementadas pelo uso do álcool. 

QUESTÕES SIM NÃO 

Sofreu algum tipo de 
influência para o início do 
consumo de bebidas 
alcoólicas? 

39,1% 60,9% 

A entrada na universidade 
incrementou os seus hábitos 
de bebidas alcoólicas? 

43,3% 56,7% 

O consumo de álcool tem 
influenciado na sua vida 
acadêmica? 

10,1% 89,1% 

Fonte: Os Autores 

 
 Verifica-se que, 55% dos estudantes 
costumam ingerir 6 ou mais copos, enquanto 
27,2% consomem de 3 a 6 copos, 9,9% apenas um 
copo e 7,9% consomem dois copos (Figura 4). 
 
Figura 4. Distribuição da quantidade de bebidas 
consumidas pelos estudantes. 

 

 

Fonte: Os Autores 
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Quanto a influência do consumo de álcool 
sobre a assiduidade nas aulas, 73,2% afirmam 
nunca terem faltado compromissos na 
universidade por estarem de ressaca, 10,8% diz 
terem faltado no máximo duas vezes, 7,2% diz ter 
faltado apenas uma vez e 8,8% admitem terem 
faltado três vezes ou mais (Figura 5). 
 
Figura 5. Faltas a compromissos importantes por 
consequência do uso de álcool. 
 

 
 

Fonte: Os Autores 

 

4. DISCUSSÃO 
 
A distinção do consumo de bebidas 

alcoólicas entre os universitários da área da saúde 
é um dado relevante, visto que 70,4% dos 230 
participantes são do sexo feminino, gerando um 
resultado espantoso. Esses dados são semelhantes 
ao de Pedrosa e colaboradores que, em seu estudo 
com alunos matriculados na Faculdade de 
Ciências da Saúde em Alagoas, observaram que o 
sexo feminino correspondia a 78,3% da amostra 
que afirmava consumir álcool (PEDROSA et al., 
2011).  

Ao longo da história, o sexo feminino 
sempre bebeu menos do que sexo masculino, no 
entanto a prevalência do consumo de bebidas 
alcoólicas na população feminina nunca esteve tão 
perto da encontrada na população masculina, 
principalmente entre os jovens. O alcoolismo, que 
há alguns anos era quase exclusivamente 
observado no sexo masculino, pode ser observado 
entre o sexo feminino (SILVA  et al., 2019).  

Outro ponto importante que deve ser 
considerado é a maior presença do sexo feminino 
nos cursos de saúde. Outros estudos com método 

semelhante ao nosso também observaram um 
maior consumo de álcool no sexo feminino nos 
cursos de saúde. Todavia, é importante destacar 
que estudos nacionais, que avaliam o ambiente 
universitário em sua totalidade, ainda apontam o 
sexo masculino como o maior consumidor de 
álcool (BARROS; COSTA, 2019). 

Dentre os 172 estudantes que consomem 
bebidas alcoólicas, foi visto que maior parte deles 
são alunos do curso de Biomedicina, dados 
semelhantes ao encontrado por Barros e 
colaboradores, no qual em uma amostra de 124 
estudantes, 51 eram do curso de Biomedicina 
(BARROS; COSTA, 2019).  

Uma pesquisa realizada por Silva (2015) 
com alunos de uma Universidade privada de 
Monte Carlos-MG, mostrou que 71,49% tem a 
cerveja como bebida alcoólica de maior escolha 
seguido pelo vinho, uma vez que são encontradas 
com maior facilidade no mercado e por possuírem 
preços mais acessíveis.  O estudo mostrou 
também que esses estudantes ingeriam de 2 a 3 
copos como de costume, resultados esses que são 
bem próximos aos obtidos em nossa pesquisa 
(SILVA et al., 2015).  

Assim como nos resultados encontrados 
por Baumgarten (2012), 47% dos entrevistados 
dizem ter tido seu primeiro contato com álcool em 
sua própria residência com os familiares, diferente 
desta pesquisa onde os estudantes afirmam terem 
tido sua primeira atividade alcoólica em festas ou 
eventos acompanhados de amigos 
(BAUMGARTEN; GOMES; FONSECA, 2012).  

Um dado muito relevante é a questão do 
início da atividade alcoólica e quantidade de 
bebida consumida pelos jovens, onde maior parte 
deles iniciou entre os 14 e 17 anos de idade e 
afirmaram consumir essa substância pelo menos 
uma vez por semana. Esses dados chamam 
atenção, pois é perceptível a presença do álcool no 
cotidiano destes estudantes, podendo trazer 
malefícios esporádicos, dados esses que são 
próximos aos resultados obtidos na pesquisa de 
Ramis realizada em 2012.  

No que foi observado a respeito da faixa 
etária dos alunos que atualmente mais consomem 
essa substância, notou-se que os entrevistados 
entre 20 e 22 anos idade predominaram 
totalizando em 123 estudantes, assim como na 
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pesquisa realizada por Nunes e colaboradores 
(2012).  

No entanto é necessário enfatizar a 
influência da mídia, como propagandas de 
cervejas, pois são elaboradas de forma estratégica 
passando imagens agradáveis, aumentando assim 
a expectativa de beber quanto à frequência da 
ingestão. Vale ressaltar também a influência dos 
amigos, uma vez que a entrada na universidade 
propicia a formação de novas amizades e os 
jovens buscam seguir o comportamento do grupo 
em que estão inseridos, obtendo desta forma o 
preenchimento do status (FERRO et al., 2019).   

Na presente pesquisa, merece destaque a 
questão acerca da ausência de compromissos 
importantes na universidade por consequência da 
ressaca gerada pelo álcool, na qual mais de 70% 
afirma nunca ter faltado, o que tem chamado 
atenção por se tratar de estudantes universitários.  
Ao se tratar do incremento que a faculdade tem 
em relação aos hábitos de bebidas alcoólicas, fica 
explícito que o início da vida acadêmica influência 
nas práticas ilícitas, uma vez que o estresse 
acadêmico está relacionado a competitividades, 
esgotamento físico e mental decorrentes de 
atividades universitárias, podendo então 
desempenhar a condução dos alunos a buscarem o 
uso do álcool como forma de descontração 
(GONÇALVES et al., 2019). Aos alunos que 
afirmaram a influência que a bebida tem em sua 
vida acadêmica, maior parte deles assegura que 
essa substância atua no alívio do estresse e 
mantém a concentração, assim como alguns dizem 
atrapalhar nos estudos e baixo rendimento por 
consequência da ressaca.  

Os resultados desta pesquisa apontaram 
que maior parte (70,2%) dos estudantes da área da 
saúde consome algum tipo de bebida alcoólica, 
pelo menos toda semana. Tal porcentagem é 
bastante semelhante a diversos estudos realizados 
em outras regiões do Brasil, um achado que 
merece atenção.  
 

5. CONCLUSÃO  
 

O presente trabalho verificou uma fração 
de jovens estudantes da área da saúde com níveis 
elevados do consumo de bebidas alcoólicas. A 
partir dos dados coletados foi possível perceber 

que apesar da grande maioria ter iniciado o 
consumo de bebidas alcoólicas ainda na 
adolescência, encontram-se no ambiente 
universitário a permissividade relacionada à 
continuidade e prevalência do seu uso.  
Espera-se que o esclarecimento evidenciado por 
essa pesquisa sensibilize os jovens quanto à 
importância da sustentação do equilíbrio mental e 
físico, levando a promoção de discussões sobre o 
tema e elaboração de intervenções preventivas ao 
consumo dessa substância no meio acadêmico. 
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