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INTRODUÇÃO: Entender os impactos do consumo de substâncias psicoativas na 
vida de jovens universitários é um dos focos atuais mais relevantes em Saúde Mental 
e o álcool se destaca como uma substância psicoativa que é amplamente consumida. 
Segundo SILVA et al, jovens da área de ciências biológicas são os que mais 
consomem álcool.  OBJETIVOS: Avaliar as variáveis relevantes no perfil de 
estudantes de medicina que não possuem o hábito de consumir bebidas alcoólicas. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo Transversal, realizado em 2017, com 48 
alunos do 2° e 3° semestre do Curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará 
— Campus Sobral, com exclusão de 3 participantes por falta de dados. Foi aplicado 
o Teste para Identificação de Problemas Relacionados ao Uso de Álcool — AUDIT, A 
classificação de risco é feita em quatro Zonas de consumo: I (0 – 7 pontos), II (8 – 15 
pontos), III (16 – 19 pontos) e IV (20 – 40 pontos), com aumento progressivo dos 
riscos quanto maiores as pontuações. RESULTADOS:  Dos 45 acadêmicos  
avaliados, 57,7% foram classificados como Zona I (0 – 7 pontos). Destes, 42,3% eram 
do sexo masculino e 50% estava na faixa etária de 18-20 anos. Entre aqueles que 
nunca ingeriram bebidas alcoólicas (escore 0) houve uma distribuição equitativa entre 
sexos (53,8% do sexo feminino e 46,2% do sexo masculino) não havendo prevalência 
de nenhuma faixa etária neste grupo. CONCLUSÕES: A análise dos dados 
demonstra que o principal fator relacionado ao baixo consumo de álcool entre 
estudantes de medicina é a idade. Estes resultados evidenciam a necessidade de 
uma observação longitudinal destes acadêmicos com os objetivos de verificar se esta 
tendência se altera com o passar dos anos e elaborar estratégias que visem reduzir 
o consumo naqueles que apresentam escores mais altos. 
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