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RESUMO 

 
O objetivo do presente estudo será avaliar a prevalência do uso de álcool, tabaco e outras substâncias entre 
estudantes de medicina. Trata-se de um estudo descritivo, transversal desenvolvido com alunos do 1º ao 6º 
ano de medicina de uma Universidade particular na cidade de Maringá-PR. Os alunos responderão ao 
questionário ASSIST da OMS, com 8 questões, que faz uma triagem do uso de álcool, tabaco e outras 
substâncias. A coleta será realizada por estudantes de medicina e os dados serão tabelados. Espera-se que 
a partir desse levantamento se conheça o perfil destes estudantes e quais medidas podem ser adotadas à 
partir do conhecimento do uso dessas substâncias para contribuir com a promoção da saúde desses jovens 
e para a diminuição da incidência do uso de álcool, tabaco e outras substâncias. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Álcool; Tabaco; Drogas; Estudantes; Promoção da saúde.  
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Segundo a OMS, o consumo de álcool mundial em 2016 foi de 6,4 L de álcool 
puro por pessoa na idade de 15 anos ou mais (WHO, 2017). Enquanto isso, o número 
de pessoas que consumiram drogas pelo menos uma vez no ano em 2016 contabilizou 
aproximadamente 5,6% da população global entre 15 e 64 anos. Sendo os danos desse 
consumo mais elevados em jovens (UNODC, 2018). 

O consumo de álcool geralmente se inicia antes do início da graduação, mas 
se torna excessiva durante essa fase, aumentando a cada semestre. Homens e mulheres 
bebem excessivamente, mas o sexo masculino ainda se destaca (GOMES; BARROSO; 
SILVESTRE; 2018). Essa prática, principalmente quando se trata do binge drinking, que 
é o consumo de mais de 5 doses de álcool para homens e mais de 4 doses para mulheres 
em pelo menos um dia no último mês (NIAA), está associada a prejuízos na vida 
acadêmica como o não aparecimento nas aulas, mau desempenho em avaliações, 
envolvimento em brigas ou situações fora da lei (CARDOSO; BARBOSA; COSTA; 2015). 

As consequências do consumo de álcool por universitários são inúmeras, 
sendo algumas relacionadas a violência, relação sexual sem proteção e perigo na 
direção (WAGNER; ANDRADE; 2018). Pode ser que a maior independência, as 
condições de vida e os compromissos universitários estimulem a ingestão alcoólica, além 
dos próprios universitários que influenciam essa prática (ROSA; NASCIMENTO; 2015).  

O uso de tabaco se relaciona a graduação graças a oportunidade dada ao 
estudante para fumar. Isso em razão das festas universitárias e do cansaço e ansiedade 
causados pelo curso que colabora com o início do uso dessa substância (JUNIOR; 
SANTANA; SILVA; 2016). Além disso, o tabagismo também tem grande relação com o 
uso de drogas ilícitas e álcool (ROSA; CACIATORI; PANATTO; 2014). 
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Há alguns fatores que se associam ao uso de substâncias psicoativas, como o 
tabaco e o fato de não estar casado ou em uma união estável (VIEIRA; CACIATORI; 
PANATTO; 2018). O estudante de medicina que busca drogas estimulantes sente a 
necessidade do uso mesmo sabendo dos prejuízos que elas causam. Isso em razão da 
rotina exaustiva que esses indivíduos são submetidos (MENDES; TRONCOSO; 
NASCIMENTO; 2015).  Esse fato se contrapõe a expectativa da sociedade que relaciona 
esses estudantes a promoção de saúde e qualidade de vida (VIEIRA; SILVA; PEREIRA; 
2018). 

A predisposição ao uso de drogas lícitas e ilícitas é relacionada a vários fatores 
como genética, personalidade e ambiente. Porém, o primeiro uso parte de uma ação 
voluntária. Por essa razão é necessário realizar ações para prevenir esse primeiro 
contato (TRINDADE; DINIZ; SÁ-JUNIOR; 2018). 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Será aplicado o questionário ASSIST da OMS entre os estudantes de 1º ao 6º ano 
de medicina. O questionário conta com 8 questões, sendo que as 7 primeiras contam 
com alternativas a-j onde cada letra corresponde a uma droga (por exemplo: a-tabaco, 
b-álcool etc) e o indivíduo responde a questão de acordo com as drogas que utiliza ou 
utilizou. A 8ª questão trata de drogas injetáveis.  

De acordo com a pontuação em cada droga o indivíduo é triado em relação a 
necessidade ou não de intervenção: não necessita de intervenção, necessita de breve 
intervenção ou necessários encaminhar para tratamento mais intensivo. Para a análise dos 
dados, será realizada a análise descritiva com tabelas de frequências univariadas, com 
distribuições percentuais para as variáveis qualitativas e com o cálculo de medidas de 
tendência central como medianas, médias e desvios-padrão para as variáveis quantitativas. 

O projeto será submetido ao Comitê Permanente de Ética em Pesquisa Envolvendo 
Seres Humanos da Unicesumar, conforme a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 
Saúde. Para a realização do trabalho de campo, será obtida autorização da Instituição de 
Ensino. Será solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE), sendo assegurado aos participantes a liberdade de decidir pela participação ou 
não, e que sua desistência não lhes acarretará em nenhum tipo de prejuízo. 

 
 

3. RESULTADOS ESPERADOS 

 
Espera-se que a partir desse levantamento se conheça o perfil destes estudantes 

e também acerca do uso de tabaco, álcool e outras drogas para que dessa forma 
medidas possam ser estabelecidas e adotadas para a promoção da saúde desses 
jovens. 
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