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Introdução: O Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) é um instrumento 
de identificação de consumo alcoólico de risco, que possui 10 questões com 
pontuação. A análise do total final de pontos estratifica em 4 categorias: consumo 
de baixo risco ou abstêmios, consumo de risco = 8 a 15 pontos, uso nocivo ou 
consumo de alto risco = 15 a 19 pontos, provável dependência = 20 ou mais pontos. 
Objetivo: Analisar o perfil socioeconômico de estudantes de Medicina do terceiro 
semestre, estratificados como consumidores de alto risco ou prováveis dependentes 
de álcool. Metodologia: Aplicou-se o questionário em uma turma do terceiro 
semestre do curso de medicina, obtendo-se 31 questionários respondidos. Foram 
excluídos 2 questionários por falta de dados. Os dados obtidos foram submetidos à 
análise estatística e à distribuição de frequências. Resultados: Cinco pessoas se 
enquadraram nas categorias de consumo de alto risco ou de provável dependência, 
alcançando 15, 16, 21, 39 e 40 pontos. Em tal grupo, quatro eram homens. Além 
disso, as idades obtidas foram duas pessoas de 22 anos, duas de 21 anos e uma de 
34 anos. No AUDIT, 100% do grupo analisado afirma já ter causado ferimentos ou 
prejuízos a eles mesmos ou a outros após ter bebido nos últimos 12 meses. 
Ademais, 60% já teve alguma pessoa preocupada com o fato dele beber ou 
sugerido que ele parasse nos últimos 12 meses. Conclusão: Os resultados 
apontam cerca de 17,2% de casos de consumo de alto risco e provável 
dependência entre os alunos do terceiro semestre. Todos apontaram o uso de 
álcool como prejudicial a eles ou a outrem. Além disso, 80% desse grupo é do sexo 
masculino. Desse modo, ações preventivas e acompanhamento profissional são 
fundamentais, principalmente, para homens na faixa etária de 20 a 30 anos. 
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