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 Resumo:  

A ingestão de bebidas alcoólicas no meio acadêmico se torna cada dia mais preocupante, 

devido ao fato de que são consumidas em grandes concentrações ou com grande frequência. 

Alcoolismo consiste na dependência do indivíduo ao álcool. O alto nível do consumo de álcool 

acarreta diversos problemas físicos e mentais. Objetivo: Identificar o consumo de álcool pelos 

alunos dos últimos anos do curso de Fisioterapia. Metodologia: A população alvo 

compreendeu os estudantes dos últimos anos (6°, 7°, 8 e 9° período) do curso de Fisioterapia 

da área da Saúde, ofertado pela PUC Goiás. Os alunos acessaram o TCLE e o questionário 

AUDIT de forma vitual. Os critérios de inclusão foram acadêmicos que tinham mais de 18 anos, 

de ambos os sexos, de qualquer classe social, orientação sexual, pensamento político ou 

constituição familiar, e que apresentaram a vontade de querer preencher o formulário 

espontaneamente. Os critérios de exclusão foram alunos de outros cursos que não eram da 

Fisioterapia e dos periodos iniciais do curso. Estes critérios foram usados para selecionar os 

participantes.Obteve-se 65 questionários respondidos, mas 5 foram desprezados pois foram 

preenchidos em duplicidades. Não houve recusa em responder. Portanto, a amostra foi 

constituída por 60 estudantes do sexto ao nono período. Resultados A maior porcentagem de 

participantes se dá no sexo feminino, sendo 80% da amostra, o baixo risco de dependência ao 

álcool se obteve em 70% dos alunos e apenas 5% apresenta uma provável dependência a 

bebida alcoólica. Os alunos do 7° período obtiveram a maior média com 6,6% em relação aos 

estudantes que participaram da pesquisa, seguido pelo 9° período com 5,81%, 8° período com 

3,64% e 6° período com a média mais baixa de 3,5%. O estudo revelou que em 6,3%, isto é, 3 

discentes obtiveram pontuação igual ou superior a 20 no teste AUDIT, caracterizando possível 

síndrome de dependência alcoólica, sendo todos do sexo feminino. Isto pode ter ocorrido em 

virtude de 80% da amostra dos participantes eram do sexo feminino. Conclusão: Com o estudo 

se conclui que apesar de grande parte dos participantes consumirem bebidas alcoólicas, 

apenas uma pequena porcentagem dos estudantes tem um grande risco de possível 

dependência ao álcool. Identificamos que a maior ocorrência do consumo de álcool se dá pelas 

participantes do sexo feminino, onde as mesmas tem grande probabilidade de dependência ao 

àlcool. A intervenção com políticas preventivas e de conscientização, diminui os problemas 

gerados pelo abuso do álcool, como acidentes automotivos e agravos a saúde. 

 Descritores: Alcoolismo em universitários, alcoolismo em estudantes na area da saúde, 

politicas publicas contra o alcoolismo, problemas relacionados a alta injestão de alcool.  

Abstract:  



The consumption of alcoholic beverages in academia is becoming more and more worrying, 

due to the fact that they are consumed in large concentrations or with great frequency. 

Alcoholism is an individual's dependence on alcohol. The high level of alcohol consumption 

causes several physical and mental problems. Objective: To identify alcohol consumption by 

students in the last years of the physiotherapy course. Methodology: The target population 

included students from the last years (6th, 7th, 8th and 9th period) of the Physiotherapy 

course in the area of Health, offered by PUC Goiás. Students accessed the TCLE and the AUDIT 

questionnaire in a virtual way. The inclusion criteria were students over 18 years old, of both 

sexes, of any social class, sexual orientation, political thought or family constitution, and who 

showed the desire to spontaneously fill out the form. The exclusion criteria were students 

from other courses that were not Physiotherapy and from the initial periods of the course. 

These criteria were used to select the participants. Sixty-five completed questionnaires were 

obtained, but 5 were discarded because they were filled in duplicates. There was no refusal to 

respond. Therefore, the sample consisted of 60 students from the sixth to the ninth period. 

Results: The highest percentage of participants is female, 80% of the sample, the low risk of 

alcohol dependence was obtained in 0% of students and only 5% has a probable dependence 

on alcoholic beverages. Students in the 7th period had the highest average with 6.6% 

compared to students who participated in the survey, followed by the 9th period with 5.81%, 

8th period with 3.64% and 6th period with the average lower than 3.5%. The study revealed 

that in 6.3%, that is, 3 students had a score equal to or greater than 20 in the AUDIT test, 

characterizing a possible syndrome of alcohol dependence, all of them being female. This may 

have occurred because 80% of the sample of participants were female. Conclusion: The study 

concludes that although most participants consume alcoholic beverages, only a small 

percentage of students have a high risk of possible alcohol dependence. We identified that the 

highest occurrence of alcohol consumption occurs by female participants, where they have a 

high probability of alcohol dependence. Intervention with preventive and awareness policies 

reduces the problems generated by alcohol abuse, such as car accidents and health problems.  

Descriptors: Alcoholism in university students, alcoholism in students in the health area, public 

policies against alcoholism, problems related to high alcohol intake. 


