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Introdução: O ingresso na universidade inicia um período de maior autonomia aos 

jovens; para alguns, constitui-se um momento de maior vulnerabilidade e 

susceptibilidade aos riscos advindos do uso de substâncias, como o álcool. Objetivo: 

Analisar a progressão do consumo alcoólico e correlacionar com o sentimento de 

culpa após ingestão, por discentes da faculdade de Medicina da Universidade Federal 

do Ceará - campus Sobral durante os três primeiros semestres de curso. Método: Foi 

aplicado um questionário Teste para Identificação de Problemas Relacionados ao Uso 

de Álcool - AUDIT, que divide grupos de risco de dependência alcoólica em baixo, 

moderado, alto e provável dependência, para um grupo de 37 alunos do 1° semestre, 

em setembro de 2016. Depois, em novembro de 2017, foi reaplicado, no 3° semestre, 

sendo respondido por 31 estudantes. Junto ao AUDIT, foi aplicado um questionário 

com informações sobre sexo e idade. Resultados: A comparação dos dados colhidos 

no 1° semestre com os do 3°, possibilitou a observação do crescimento na 

porcentagem de homens, com consumo de risco, de 7 (38%) para 8 (45%) e provável 

dependência, de 1 (5,5%) para 4 (17%), além de aumento na quantidade dos que 

apresentaram sentimento de culpa após a ingestão de álcool, de 6 (32%) para 8 

(45%). Houve aumento, de 75% para 84% de alunas em baixo risco, e também do 

sentimento de culpa de 3 (17%) para 6 (49%). Conclusões: Conclui-se que os 

homens cresceram em frequência de consumo e risco de se tornarem dependentes, 

enquanto as mulheres decresceram. Tanto o uso nocivo quanto a dependência 

predominam entre os homens, sendo a média nacional quatro vezes maior². Em 

relação ao remorso, em ambos houve um aumento nesse quesito, indicando que o 

maior consumo está diretamente ligado a esse fato. Portanto, é necessária maior 

discussão no ambiente acadêmico, a fim de educar e orientar os discentes sobre os 

riscos do consumo abusivo de álcool. Palavras-chave: Álcool; AUDIT; Medicina; 

Estudantes. Referências: ²LARANJEIRA et al. I Levantamento Nacional sobre os 

padrões de consumo de álcool na população brasileira. Brasília: Senad, 2007. 
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