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Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil epidemiológico do consumo de álcool entre os estudantes 

da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Para a analise foram aplicados dois questionários: o primeiro 

tinha informações sociodemografico e o segundo, teste Audit, que identifica consumo de risco, utilizando 

também o teste qui-quadrado com significância de 5%. A pesquisa envolveu 200 alunos, 68,5% era do sexo 

feminino e 35,5% do sexo masculino, sendo que 53% dos entrevistados tinham idade abaixo de 21 anos, 

apresentou também que a maioria (56,5%) não eram natural de Marabá. Observou-se diferenças estatisticamente 

significantes em relação à idade (p=0,031), religião (p=0,008), consumo de álcool (p=0,000) e cigarro (p=0,010). 

Os resultados sugerem ações de prevenção e orientações aos alunos sobre o uso nocivo de álcool.  

1. INTRODUÇÃO 

O consumo nocivo de álcool entre os universitários vem se tornando um grave 

problema de Saúde Publica, provocando sérias consequências na saúde da população 

(MATTARA, et al., 2010). No Brasil o consumo de álcool aumentou 43,5% nos últimos 10 

anos segundo os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2017) e entre os jovens de 

18 a 24 anos, 73,2% já fez uso de álcool na vida. 

Os jovens estão ingressando na universidade e iniciando uma vida fora do contexto 

familiar de forma independente, com responsabilidades, pressões dentro do seu curso que 

acarreta muitas vezes ao uso exacerbado de álcool uma vez que nesses ambientes se torna 

fácil encontrar essas substancias (SILVA, TUCCI, 2016).  

Desse modo, este estudo busca analisar o perfil epidemiológico do consumo de álcool 

entre os estudantes da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo se realizou na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, localizada na 

cidade de Marabá-PA, nos campus 1, 2 e 3, pelo turno da manhã e tarde.  Participaram deste 

estudo 200 alunos regularmente matriculados. 

O projeto de pesquisa se deu através da aplicação de dois questionários, sendo um 

sócio demográfico, ao qual tem o objetivo de identificar o perfil do estudante da instituição de 

ensino com uma totalidade de dezoito questões, já no segundo foi utilizado o questionário 

AUDIT esse instrumento de avaliação de padrão de uso é voltado exclusivamente para a 

avaliação do uso de álcool. Ele é conhecido pelas iniciais de seu nome original em inglês: 

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test, em português, Teste para Identificação de 

Problemas Relacionados ao Uso de Álcool). A palavra audit, em inglês, significa “auditar”. O 



teste é utilizado para a identificação de problemas associados ao uso de álcool, sendo simples 

e de fácil aplicação. 

Os dados foram analisados por meio do software SPSS 22.0 trial utilizando-se o teste 

do qui-quadrado, com nível de significância de 5%. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No Brasil, o álcool é considerado umas das drogas mais consumidas e uns dos 

principais causadores de acidentes graves e de mortes (BARBOSA et al., 2013). 

A maioria dos entrevistados (68,5%) era do sexo feminino, idade abaixo de 21 anos 

(53%), não é natural de Marabá (56,5%), solteiros (85,5%), se classificam como pardos 

(52,5%).   
 

Tabela 1: Distribuição de variáveis associadas ao consumo de álcool. 

Variável 
Consumo de álcool 

P valor 
Baixo risco Médio/alto risco 

Idade (anos)   

>21 

<22 

Sexo 

Masculino 

53(63,1%) 22(44%) 
0,031 

31(36,9%) 28(56%) 

   

29(33,7%) 

57(66,3%) 

22(41,5%) 

31(58,5%) 

0,355 

Feminino  

Auxilio Moradia  

Sim 6(7,3%) 

76(92,7%) 

7(13,5%) 

45(86,5%) 
0,232 

Não 

Auxilio Bolsa 

Nenhum 

Pibic/Pibiti 

Pibex 

Outro 

Se mora sozinho 

Sim 

Não 

Naturalidade 

Marabá 

62(72,1%) 

2(2,3%) 

1(1,2%) 

21(24,4%) 

29(55,8%) 

2(3,8%) 

2(3,8%) 

19(36,5%) 

0,232 

   

11(12,8%) 

75(87,2%) 

9(17%) 

44(83%) 
0,494 

  

32(37,2%) 

39(45,3%) 

15(17,4%) 

23(43,4%) 

23(43,4%) 

7(13,2%) 

0,699 Outra cidade do Pará 

Cidade Fora do Pará 



Estado Civil   

Casado/Amasiado 5(5,8%) 

78(90,7%) 

1(1,2%) 

2(2,3%) 

6(11,3%) 

45(84,9%) 

1(1,9%) 

1(1,9%) 

0,117 
Solteiro 

Viúvo 

Separado 

Cor de pele 

Branca 

   

16(18,67%) 

22(25,6%) 

47(54,7%) 

0 

6(11,3%) 

23(43,4%) 

23(43,4%) 

1(1,9%) 

0 

0,117 

Preta 

Pardo 

Indigena 

Outro 

Religião 

Católica 

1(1,2%) 

  

38(44,7%) 

23(27,1%) 

4(4,7%) 

20(23,5%) 

15(30,6%) 

9(18,4%) 

0 

25(51%) 

0,008 

Evangélica 

Espirita 

Outra religião 

Percepção de saúde  

Muito ruim 

Ruim 

Nem Ruim Nem Boa 

Boa 

Muito boa 

Qualidade de Vida 

1(1,2%) 

5(5,8%) 

43(50%) 

34(39,5%) 

3(3,5%) 

4(7,7%) 

4(7,7%) 

23(44,2%) 

18(34,6%) 

3(5,8%) 

0,307 

   

Muito ruim 

Ruim 

Nem rum nem boa 

1(1,2%) 

4(4,7%) 

30(35,3%) 

3(5,7%) 

4(7,5%) 

26(49,1%) 

0,114 

Boa 

Muito boa 

Qualidade dos dentes 

Muito ruim 

Ruim 

Nem rum nem boa 

Boa 

43(50,6%) 16(30,2%)  

7(8,2%) 4(7,5%) 
 

0,421 

1(1,2%) 

5(5,8%) 

19(22,1%) 

53(61,6%) 

1(1,9%) 

2(3,8%) 

25(48,1%) 

5(9,6%) 



Muito boa 

Consumo de álcool  

Nenhum 

Menos de 1 dia 

1 por semana 

2 a 3 dias por semana 

4 a 6 dias por semana 

Todos os dias 

Cigarro 

Nunca fumou 

Fumava mas parou 

Fuma Ocasionalmente 

8(9,3%) 

35(40,7%) 

28(32,6%) 

17(19,8%) 

4(4,7%) 

2(2,3%) 

0 

6(11,5%) 

13(25%) 

20(38,5%) 

12(23,1%) 

0 

1(1,9%) 

0,000 

70(83,3%) 

4(4,8%) 

9(10,7%) 

31(62%) 

10(20%) 

6(12%) 
0,010 

Fuma atualmente 1(1,2%) 3(6%) 

Fonte: Autores 

A tabela 1 apresenta os dados sobre consumo de álcool segundo os níveis de 

classificação do Audit e as características sociodemográficas. Observou-se diferenças 

estatisticamente significantes em relação à idade (p=0,031), religião (p=0,008), consumo de 

álcool (p=0,000), cigarro (p=0,010).  

Nos estudos de Rocha et al (2011), Silva e Tucci (2016), também confirmam os 

resultados encontrados que apontam que o consumo de álcool na faixa etária entre 18 a 24 

anos, a relação com religião que interfere no hábito de ingerir bebidas alcoólicas, e a relação  

de fumar em ocasiões em que se consume bebidas alcoólicas.   

4. CONCLUSÃO 

Conclui-se que os grupos que apresentaram maior consumo de álcool foram os 

estudantes do sexo masculino, abaixo de 21 anos de idade. Este estudo aponta limitações 

como a aplicação do teste Audit considerando a dificuldade de compreensão das perguntas e 

também por ser um estudo transversal, as informações são obtidas em um único momento. 

Apesar das limitações, é necessário ações de prevenção e de educação em saúde para orientar 

os estudantes quanto ao risco do consumo álcool.  O estudo também é pertinente para futuros 

estudos na mesma temática nas universidades, afim levantar dados acerca desse tema que é 

bastante pertinente nessa região, criar subsídios para que estabeleça ações prevenção e de 

educação em saúde para o controle 
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