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Introdução O alcoolismo caracteriza-se pela insaciável vontade de ingerir álcool, 
dificuldade de interromper este hábito, dependência física e aumento progressivo da 
tolerância. Entre acadêmicos de medicina, os riscos e a suscetibilidade para desenvolver 
um quadro de dependência se mostram alarmantes devido a uma combinação de fatores 
endógenos e exógenos. Objetivos O presente estudo objetiva analisar o perfil de 
acadêmicos de medicina da Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral, que 
possuem risco de desenvolver dependência etilista Metodologia O questionário AUDIT 
(Alcohol Use Disorders Identification Test), composto por 10 questões objetivas, foi 
aplicado em um grupo de 200 estudantes de medicina do 1º ao 8º semestre. A escore 
do questionário varia de 0 a 40, e a pontuação foi utilizada para medir o nível de risco 
dos participantes ao alcoolismo. Os dados coletados foram distribuídos em tabelas no 
EXCEL para análise e interpretação. Resultados: Observou-se que dentre as 93 
mulheres participantes da pesquisa 84.9% (79) apresentavam perfil de consumo 
alcoólico categorizado a “baixo risco” e a apenas 15,1% (14) foram classificadas como 
perfil de “risco” e “risco elevado“, nem uma mulher apresentou um perfil considerado de 
“provável dependência”. Já, entre os 107 homens participantes da pesquisa apenas 63% 
(68) apresentaram perfil de “baixo risco” ,dado que se mostra mais alarmante devido a 
35%(37) dos estudantes apresentarem perfis entre presença de “ risco “ e “alto risco” e 
2% (3) “provável dependência”. Conclusão: A análise dos dados revela que há um maior 
consumo de álcool de risco, risco elevado ou uma provável dependência entre os 
homens (36,4%) do que entre mulheres (16,1%), sendo destes mais prevalentes homens 
com idade entre 21 e 24 anos (48,7%), além disso, constatamos que os dois homens 
classificados como possível dependência estão no primeiro e no oitavo semestre da 
faculdade. 
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