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AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE ÁLCOOL POR ACADÊMICOS DE UMA
UNIVERSIDADE DO NOROESTE DO PARANÁ EM TEMPOS DE PANDEMIA

COVID-19

GIAN MARCOS GAZZI RAMOS

LEONARDO GIACOBO LOPES

RESUMO

O presente trabalho avaliou o consumo de álcool e o estilo de vida de acadêmicos de
uma instituição do noroeste do Paraná, antes e durante a pandemia COVID-19. O uso
do álcool é popularizado entre universitários e os efeitos negativos do seu consumo
expõem usuários a situações de risco e prejuízos à saúde. O isolamento social
causado pela pandemia, combinado à falta de perspectiva e medo, geram
sentimentos como solidão e ansiedade, que são gatilhos para o aumento e a
frequência do consumo de bebidas alcoólicas. Os acadêmicos foram recrutados
através de convites em links, direcionados a um questionário com perguntas objetivas
sobre o consumo de bebidas alcoólicas, antes e durante a pandemia COVID-19. Foi
observado um aumento de 9% no consumo diário de bebidas alcoólicas durante a
pandemia pelos universitários avaliados (n=85), além de se observar um aumento da
quantidade de álcool em mL ingerida pelos participantes da pesquisa. Antes da
pandemia, a maioria dos estudantes consumia bebidas alcoólicas em locais variados
como barzinhos e casa de amigos (78,8%; n=67) e festas (77,6%; n=66). Durante a
pandemia, 78,8% (n=67) dos estudantes passaram a consumir bebidas alcoólicas em
suas residências e 50% (n=42) responderam que já passaram mal mais de uma vez,
após a ingestão de álcool. É possível verificar, portanto, alterações nos padrões de
consumo de bebidas alcoólicas pelos estudantes, quando comparados os períodos
antes e durante a pandemia COVID-19. Assim, é importante a inclusão de políticas
públicas que atuem na conscientização da redução de consumo de álcool entre os
jovens.

Palavras-chave: Bebidas alcoólicas; Isolamento Social; Estudantes.



EVALUATION OF ALCOHOL CONSUMPTION BY UNIVERSITY STUDENTS AT
A UNIVERSITY IN NORTHWESTERN PARANÁ IN TIMES OF PANDEMIC

COVID-19

ABSTRACT

The present study evaluated alcohol consumption and the lifestyle of university
students at a northwestern institution in Paraná before and during a COVID-19
pandemic. The use of alcohol is popularized among university students, the negative
effects of its consumption expose users to the hypotheses of risk and damage to
health. The social isolation announced by the pandemic, combined with the lack of
perspective and fear, generate feelings such as loneliness and anxiety, which are
triggers for the increase and frequency of alcohol consumption. College students
were recruited through invitations on links to a questionnaire with questions about
alcohol consumption before and during a COVID-19 pandemic. There was a 9%
increase in the daily consumption of alcoholic beverages during the pandemic by the
university students taken (n = 85), in addition to observing an increase in the amount
of alcohol in mL ingested by the research participants. Before the pandemic, most
students consume alcoholic beverages in different places such as bars and friends'
houses (78.8%; n = 67), and parties (77.6%; n = 66). During the pandemic, 78.8% (n
= 67) of the students started to consume alcoholic beverages at home and 50% (n =
42) replied that they had been sick more than once after drinking alcohol. In this way,
we can verify changes in alcohol consumption patterns by students when we
compare the periods before and during a COVID-19 pandemic. Thus, it is important
to include public policies that act to raise awareness of reducing alcohol consumption
among young people.

Keywords: Alcoholic beverages; Social Isolation; Students.



1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o consumo de álcool vem aumentando no mundo todo, se

tornando um dos maiores problemas de saúde pública da atualidade. Quando

relacionado aos jovens, a situação se complica, pois o álcool é uma das poucas

drogas psicotrópicas que têm seu consumo admitido e incentivado pela sociedade

(SILVA, 2015).

Com o advento da COVID-19, a população mundial passou a adotar variadas

estratégias de isolamento social para tentar conter a disseminação do coronavírus.

Dados de pesquisas preliminares em países como China, Reino Unido e Espanha

têm apontado um aumento nos quadros de ansiedade, depressão e menor bem-

estar-mental em relação ao habitual, durante o período de isolamento social. O

consumo de álcool também tem sido um tópico abordado por pesquisadores que

alertam para alguns fatores de risco, evidenciando, principalmente, o papel da

ansiedade e do stress no consumo excessivo de álcool (CHAGAS et al.,2020)

O ingresso na universidade traz, à vida do jovem, inúmeras mudanças que podem

implicar no uso de bebidas alcóolicas, como sentir-se incluído em um determinado

grupo ou como forma de escapar da rotina cansativa e estressante, ou seja, o

contexto universitário pode contribuir para o aumento do uso nocivo dessa

substância. O ambiente da universidade tem influência direta sobre o início ou

permanência do consumo do álcool na vida do jovem, uma vez que o ingresso na

universidade leva a inúmeras mudanças, colocando-o em situação de instabilidade e

consequente vulnerabilidade (ARAÚJO et al., 2019).

No Reino Unido, cerca de 66% dos universitários relataram um aumento

prejudicial de consumo de bebidas alcoólicas (DAVOREN et al., 2016).

O consumo de álcool no Brasil vem sendo estimulado entre os jovens, tanto pela

cultura quanto pela mídia. Esses fatos, associados à ausência de políticas públicas

reguladoras do comércio de bebidas alcóolicas e produtos de baixo custo, facilitam o

acesso dessa população. Pesquisas demonstram que tais fatores motivam 65% dos

adolescentes a experimentar a substância alguma vez na vida e são responsáveis

pelo consumo de aproximadamente 69% da população adulta (ARAUJO et al., 2019).



Há uma grande quantidade de doenças atribuíveis ao uso do álcool, decorrente de

lesões não intencionais e intencionais, incluindo-se acidentes de trânsito, violências

e suicídios. Recentemente, tem sido implicado na causalidade de doenças

transmissíveis, como tuberculose, HIV/AIDS e pneumonia (GARCIA e FREITAS,

2015)

O uso contínuo do álcool pode causar alterações na função ou lesão hepática,

como a esteatose e cirrose, contribuindo também para uma série de alterações do

sistema hematopoiético (TELLI; FRIGERI; MELLO; 2016). Em exames clínicos de

pacientes que consomem álcool há um aumento exclusivo da gama glutamil

transferase (GGT), mesmo quando não há lesão hepática. Essa enzima fica elevada

no sangue de indivíduos que fizeram consumo de etanol nas duas últimas semanas,

desde que o consumo tenha sido constante e intenso durante esse período. A

avaliação da atividade da GGT pode ser usada para o monitoramento de consumo

de etanol (FERREIRA; CRUZ; DIAS; 2019).

Inúmeros estudos realizados ainda não são suficientes para traçar o perfil

epidemiológico da população universitária brasileira, em relação ao consumo de

álcool. Dados como a faixa etária de início da ingestão de bebidas alcoólicas, a

diferença de consumo entre os gêneros e cursos, a influência do ano letivo, os

fatores que contribuem para o alto consumo, o impacto no desempenho acadêmico

e a sua influência nos hábitos futuros ainda se encontram sem respostas. (GOMES

et al., 2018)

As pessoas buscam nas substâncias o que chamamos de coping, uma

palavra inglesa que tem associação com a maneira de enfrentarmos os problemas e

com a nossa resiliência. É a forma como reagimos às situações de estresse, ameaça,

ansiedade e desconforto emocional. Algumas pessoas respondem a esses

sentimentos negativos através do uso de drogas, fato que se tem percebido durante

o curso dessa pandemia. O uso de drogas mais sedativas e anestésicas como álcool

e maconha tem aumentado mais que o uso de drogas estimulantes, fato que pode

estar associado à redução da ocorrência das famosas raves e festas durante a

pandemia COVID-19, em tais locais é verificado o maior índice do uso de êxtase ou

LSD (AUMENTO; 2020).

Dessa forma, se torna importante avaliar o consumo de bebidas alcoólicas

entre os estudantes de diferentes áreas do conhecimento, uma vez que os

resultados obtidos poderão servir de alerta para que haja a elaboração de mais

http://www.grea.org.br/


campanhas de conscientização dos órgãos competentes, sobre os prejuízos que o

seu consumo pode trazer para essa população jovem.

2METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de corte transversal com alunos de uma universidade

privada de Maringá, localizada no noroeste do estado do Paraná, Brasil, no período

de maio a outubro de 2020.

Após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) sob o parecer de n°

31777920.0.0000.5539 (Anexo C), foram abordados estudantes dos cursos de

diversas áreas e de todos os anos da graduação, tanto do período diurno quanto

noturno. Foram precedidos alguns critérios, como idade a partir dos 18 anos,

participação de ambos os sexos e ser aluno do curso presencial. Esses alunos foram

recrutados por meio de convites em links e direcionados à página de um

questionário elaborado com perguntas objetivas sobre o consumo de bebidas

alcoólicas, antes e durante a pandemia COVID-19 (APÊNDICE A), compartilhado

pelo orientador e pelos acadêmicos no período de agosto a setembro de 2020. Os

dados coletados foram tabulados e organizados com o auxílio da plataforma Google

Forms e o software Microsoft Office 2007: Excel. Para o cálculo dos valores médios,

percentuais e elaboração de gráficos o Excel também foi utilizado.

3RESULTADOS E DISCUSSÃO

Responderam o questionário 85 universitários com idades entre 18 a 28 anos,

sendo 51,8 % mulheres e 48,2% homens. Antes da pandemia, 5 % dos estudantes

participantes da pesquisa faziam consumo de álcool diário (Figura 1). Já durante à

pandemia, 14% dos estudantes passaram a fazer consumo de álcool diário (Figura 2),

apresentando um aumento de 9% em comparação com o período anterior à

pandemia, ou seja, houve um aumento significativo no consumo alcoólico desses

estudantes. Isso pode ser devido à tristeza ou depressão, consequências do

isolamento social imposto como medida de contenção da Covid-19. Uma pesquisa

coordenada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),UFMG e Unicamp indicou



que 18% dos brasileiros aumentaram o consumo de álcool no período de pandemia

Covid-19 (FIOCRUZ;2020). Dados preliminares da Global Drug Survey indicaram

que houve um aumento de 26% na ingestão de 5 ou mais doses em uma única

ocasião (binge alcoólico) entre os respondentes do Brasil. Mais de 40% relataram

aumento no número de dias em que bebem, e quase 35% estão começando a beber

mais cedo no dia (NETO; 2020)

Figura 1: Frequência de consumo de bebidas alcoólicas antes da pandemia COVID-19 por alunos de uma
Universidade privada de Maringá.

Figura 2: Frequência de consumo de bebidas alcoólicas durante da pandemia COVID-19 por alunos de uma

Universidade privada de Maringá.

https://www.globaldrugsurvey.com/


Foi pesquisado também sobre a quantidade estimada em mL de algumas

bebidas alcoólicas mais consumidas entre os estudantes (gráficos 3 e 4). Como é

possível observar, de forma geral, em todas as bebidas avaliadas houve um

aumento da quantidade em mL ingeridas quando comparados os resultados do

gráfico 3 (antes da pandemia) com os resultados do gráfico 4 (durante a pandemia).

Este aumento no consumo de álcool durante a pandemia pode ser explicado

de acordo com Rehn et al. (2020), pelo sofrimento psicológico devido ao

distanciamento social enfrentado pela população, bem como pelas dificuldades

financeiras e o sentimento de incerteza do que acontecerá futuramente. Esses

fatores desencadeados pelo COVID- 19 geram uma piora nos padrões de consumo

de álcool.

Segundo Lau et al. (2005), é previsto também um aumento no nível de

consumo de álcool após a pandemia, visto que em 2003, quando a pandemia da

SARS (Síndrome Respiratória Aguda Grave) ocorreu, foi realizado um estudo com

800 moradores de Hong Kong, onde 6,8% dos que consumiam (4,7% dos homens,

14,8% das mulheres) relataram um aumento neste consumo um ano após o ocorrido.

Silva et al. (2020) mostra também que o consumo de álcool e drogas cresceram no

ambiente doméstico por conta da pandemia e do isolamento social. Na Austrália,

esse aumento chegou a 36%. Isso devido à intensificação de hábitos já praticados

antes da COVID- 19, que pode estar associado com ansiedade e depressão pela

falta de reuniões presenciais em grupos de apoio, como por exemplo, os alcoólicos

anônimos.

Figura 3: Quantidade estimada de álcool ingerida antes da pandemia COVID-19 por alunos de uma universidade
privada de Maringá.



Figura 4: Quantidade estimada de álcool ingerida durante a pandemia COVID-19 por alunos de uma
universidade privada de Maringá.

Foi observado que 34,5% (n=29) dos estudantes responderam que nunca

passaram mal durante a ingestão de bebidas alcoólicas, 15,5% (n=13) dos

estudantes responderam que já passaram mal uma vez, enquanto 50% (n=42) dos

estudantes responderam que já passaram mal mais de uma vez (gráfico 5).

De acordo com Arnatus e Oliveira (2012), jovens que consomem bebidas

alcoólicas tendem a apresentar maiores chances ao desenvolvimento de traumas em

relação àqueles que não consomem, além de apresentarem uma maior gravidade

nas lesões, na utilização dos serviços de emergência e no custo do tratamento à

saúde.

Veronezi e Ribeiro (2014) afirmam que o álcool é uma droga psicoativa

inespecífica que afeta o sistema nervoso, possui propriedade sedativa que afeta

várias partes do encéfalo, desencadeando problemas de memória e coordenação

dos movimentos. Além disso, pode gerar inúmeras doenças graves como a cirrose

hepática, lesões, inflamações, até mesmo câncer de boca, faringe e laringe.

Também é comprovado que o consumo do álcool é um fator importante que

predispõe o surgimento de úlceras gástricas e pancreatite, levando a vários efeitos

biológicos no organismo dos seus consumidores.



Figura 5: Alunos de uma Universidade privada de Maringá que passaram mal ou não após a ingestão de bebida
alcoólica.

Também foi avaliado o local de consumo de bebidas alcoólicas, antes e durante a

pandemia COVID-19 (figura 6 e 7). Antes da pandemia, de forma geral (figura 6, a

maioria dos estudantes consumia bebidas alcoólicas em locais variados, sendo que

o consumo maior se dava em barzinhos e casa de amigos (78,8%; n=67), seguidos

por festas (77,6%). Durante a pandemia (figura 7), 78,8% (n=67) dos estudantes

passaram a consumir bebidas alcoólicas em suas residências, o que já estava

previsto, por conta do distanciamento social imposto pela pandemia COVID-19,

sendo reduzido o consumo em botecos, barzinhos, festas, casa de amigos, entre

outros. Porém, pode-se notar que o isolamento social não está sendo respeitado por

uma parcela da população dos estudantes avaliados, uma vez que o consumo de

bebidas alcoólicas em locais públicos (botecos, bares, lanchonetes), apesar de ter

sido reduzido, ainda continua (figura 7). Tal comportamento é de risco, pois locais

com aglomerações de pessoas podem contribuir para a maior proliferação da

COVID-19.

O isolamento social horizontal é a medida mais indicada para contenção da

pandemia, já que se isola um maior número de pessoas em suas residências para

que essas não sejam expostas ao vírus (MOREIRA; OLIVEIRA; GONÇALVES, 2020)

O descumprimento dessa medida e o aumento do fluxo de pessoas, como

visto em ruas, bares, restaurantes e praças com aglomerações expressivas,

demonstram condições ideais para o contágio com o novo coronavírus. Além disso,

o aumento no número de pessoas infectadas, no caso de uma epidemia de largas

proporções como a COVID 19, dificilmente a estrutura atual do sistema público de

saúde do país tem condições de suportar as demandas por atendimentos

hospitalares e isso aumenta o risco de morte pela doença (MATTEI, 2020).



Figura 6: Frequência de lugares frequentados por acadêmicos de uma Universidade privada de Maringá para o
consumo de álcool antes da pandemia Covid-19.

Figura 7: Frequência de lugares frequentados por acadêmicos de uma Universidade privada de Maringá para o
consumo de álcool durante a pandemia Covid-19.

4CONCLUSÃO

A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que houve grandes

alterações nos padrões de consumo de bebidas alcoólicas pelos acadêmicos,

quando comparados os períodos antes e durante a pandemia COVID-19, em relação

à frequência e quantidade de ingestão de álcool. Além disso, verificou-se também

uma alteração dos locais de consumo de tais bebidas, pois o isolamento social



imposto para reduzir a propagação do novo coronavírus faz com que as pessoas

não saiam de casa, embora um grande número não respeite o distanciamento

social.

Também se verificou que uma parcela considerável de jovens passa mal ao

ingerir bebidas alcoólicas. Esse fato associado ao aumento do consumo são

informações preocupantes, uma vez que a utilização do álcool em excesso,

principalmente por pessoas jovens como os estudantes avaliados no presente

trabalho, pode trazer graves prejuízos à saúde, como também pode levar à

dependência do uso do álcool. Assim, é de extrema importância a inclusão de

políticas públicas que atuem na conscientização da redução de consumo de bebidas

alcoólicas entre os jovens.
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ANEXOS

ANEXO A

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PLÁGIO

TÍTULO DE TRABALHO: AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO HEPÁTICA DE
ACADÊMICOS CURSANDO O ÚLTIMO ANO DA GRADUAÇÃO EM UMA

UNIVERSIDADE DO NOROESTE DO PARANÁ

ALUNOS: Gian Marcos Gazzi Ramos e Leonardo Giacobo Lopes

Eu, Elaine Campana Sanches Bornia, declaro que analisei o presente trabalho

através do programa CopySpider e este não contém plágio, conforme especificado

no regulamento interno do Trabalho de Conclusão de Curso de Biomedicina da

Unicesumar.
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APRESENTAÇÃO DO PROJETO:

O projeto tem por objetivo avaliar os perfis de enzimas hepáticas e o estilo de vida de
universitários de uma instituição do noroeste do Paraná. Serão abordados estudantes da área da
saúde, matriculados em curso presencial dos períodos diurno e noturno do último ano. A
obtenção de dados será realizada através de questionário fundamentado em questões que
avaliam o consumo de álcool por esta população, além de exames bioquímicos para avaliar a
atividade de enzimas hepáticas em amostras sanguíneas. Os dados obtidos, através do
questionário e das avaliações bioquímicas, serão utilizados para comparar se o estilo de vida
adotado na trajetória universitária está associado a modificações importantes no perfil de
enzimas hepáticas que sugerem lesão. A obtenção e divulgação dos resultados servirão de alerta
para os possíveis fatores de risco associados ao consumo de álcool pela população jovem, como
o desenvolvimento de cirrose, hepatite alcoólica, esteatose hepática e pancreatite, uma vez que
a população em estudo poderá ter hábitos de consumo de álcool em quantidade elevada. Os
universitários com modificações nas atividades das enzimas hepáticas serão orientados a
procurar orientação médica, para que sejam evitadas maiores complicações.

OBJETIVO DA PESQUISA:
Avaliar a atividade das enzimas hepáticas (AST, ALT, FA e GGT) em acadêmicos cursando o
último ano da graduação em uma Universidade do noroeste do Paraná. Analisar se existe



aumento significativo nas dosagens das enzimas hepáticas que poderão estar associadas à
lesão hepática desencadeada pelo uso do álcool entre os estudantes das áreas da saúde e
exatas.Os resultados alterados serão correlacionados com as informações obtidas nos
questionários previamente respondidos pelos participantes da pesquisa.Comparar os resultados
obtidos com os descritos pela literatura em outras regiões já estudadas. Os resultados obtidos
poderão servir de alerta sobre os prejuízos que o consumo do álcool traz para a saúde de seus
consumidores. Enfatizar a necessidade de políticas públicas que atuem na redução dos
padrões de consumo dessa substância.

AVALIAÇÃO DOS RISCOS E BENEFÍCIOS:
Riscos: Poderão estar relacionados à coleta de material biológico no laboratório de análises clínicas,
tanto para o operador quanto ao paciente. Para evitar tais incidentes serão seguidas todas as normas
de coleta de material biológico e descarte de perfurocortantes. Benefícios: Não trará benefícios
diretos aos participantes, porém, contribuirá para o aumento do conhecimento sobre o assunto
estudado e, se aplicável, poderá beneficiar futuros pacientes/participantes.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Nada a comentar.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Todos os termos foram apresentados corretamente e foi retificado o TCLE como solicitado pelo CEP
em 27/05/20.

RECOMENDAÇÕES:

Nas conclusões.

CONCLUSÕES OU PENDÊNCIAS E LISTA DE INADEQUAÇÕES:

Dou parecer favorável à APROVAÇÃO, encaminhando-se ao CEP para homologação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS A CRITÉRIO DO CEP:

Solicitamos que sejam apresentados a este CEP, relatórios semestrais e final sobre o
andamento da Pesquisa, bem como informações relativas às modificações do protocolo,
cancelamento, encerramento e destino dos conhecimentos obtidos, através da Plataforma Brasil
no modo "NOTIFICAÇÃO". Demais alterações e prorrogação de prazo devem ser enviadas no
modo "EMENDA". Lembrando que o Cronograma de execução da pesquisa deve ser atualizado
no sistema Plataforma Brasil antes de enviar solicitação de prorrogação de prazo.
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