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RESUMO 

 
FACHINI, A. Aspectos da vida acadêmica associados ao uso de álcool e outras 
drogas. 2013. 154 f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 
 
 
INTRODUÇÃO: Estudos sinalizam que a experiência universitária corresponde a um 
momento de maior vulnerabilidade para o consumo de álcool e outras drogas. Essa 
afirmativa decorre da maior prevalência do consumo de substâncias observada entre 
universitários em comparação a outras amostras populacionais, inclusive jovens não 
universitários. OBJETIVOS: Avaliar a associação entre o uso de álcool e outras 
drogas (ilícitas e medicamentos) com variáveis do contexto acadêmico e os 
significados atribuídos pelos estudantes sobre essa relação. METODOLOGIA: 
Estudo longitudinal prospectivo de tratamento quantitativo e qualitativo dos dados 
realizado com 85 estudantes da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo. Foi utilizado um questionário contendo questões 
estruturadas para avaliar os aspectos envolvidos na experiência estudantil e os 
instrumentos de pesquisa AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) e DUSI 
(Drug Use Screening Inventory) para avaliar o uso de álcool e de outras drogas, 
respectivamente. Também foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 
alguns participantes e subsequente análise de conteúdo. RESULTADOS: Homens 
aumentaram o padrão de binge drinking, indicando um risco substancial nos 
períodos finais do curso universitário (p<0,001; OR=10), igualmente para os 
estudantes satisfeitos com o curso (p=0,04; OR=17).  Por sua vez, no início do 
curso, estudantes que se autoavaliaram com desempenho escolar sem prejuízos 
decorrentes do consumo de drogas, apresentaram um risco três vezes maior para 
binge drinking, sugerindo um sentimento de onipotência e imunidade aos efeitos do 
beber excessivo. Ao contrário, a mesma característica foi protetora para o consumo 
de drogas ilícitas e medicamentos, indicando um possível distanciamento de 
usuários dessa classe de substâncias. A análise qualitativa das entrevistas revelou 
uma interação entre um conjunto de categorias, especialmente, a dissociação entre 
conhecimento e práticas do beber, rotina estudantil estressante, peculiaridades do 
grupo de amigos, festas e o sentimento de liberdade em não residir com os pais.  
CONCLUSÕES: Diferentes variáveis parecem atuar em cada momento específico 
da formação acadêmica. Apesar de não ser possível traçar um perfil que se 
configure como risco ou proteção, existem aspectos pertinentes ao contexto da vida 
estudantil associados ao comportamento do consumo de substâncias. Associações 
observadas revelam a necessidade de ações de curto prazo que se orientem no 
conceito de redução de danos. Além disso, centros especializados de apoio ao 
estudante e ações que privilegiem a dimensão psicopedagógica no contexto da 
formação acadêmica podem ser um importante meio de auxílio imediato aos jovens 
estudantes. 
 
Palavras-chave: álcool, drogas ilícitas, vida acadêmica, universitários, longitudinal. 
 
 
 
 



 

  

ABSTRACT 

 
FACHINI, A. Association between aspects of academic life and drugs use. 2013. 
154 p. Tese (Doutorado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 
 
 
INTRODUCTION: Several studies have indicated that college years are a period of 
greater vulnerability to alcohol and other psychoactive drugs use. This evidence 
stems from the higher prevalence of substance use observed among college 
students in comparison to others young adults. OBJECTIVE: To evaluate the 
association between alcohol and other drugs (illicit drugs) use and variables of the 
academic life, and the meanings attributed by students on this relationship. 
METHODOLOGY: Longitudinal study, quantitative and qualitative approach, design 
on a convenience sample of 85 undergraduate students from all courses of the 
School of Medicine of Ribeirão Preto of University of São Paulo. Alcohol Use 
Disorders Identification Test (AUDIT) and the Drug use Screening Inventory (DUSI) 
have been used as measures of alcohol use and others psychoactive drugs use 
respectively. Structured questionnaire evaluated aspects related to academic life. 
Semi-structured interviews are conducted with some participants and submitted to 
content analysis. RESULTS: Men increased binge drinking pattern, indicating a 
substantial risk in the final periods in college (p <0.001, OR = 10), also for the college 
satisfied with the course (p = 0.04, OR = 17). However, in the early periods of the 
course, the low self-rated poor school performance was indicative of a 3-fold 
increased risk for the same pattern of alcohol use, but this same feature was 
protective for the consumption of drugs and medicines. Analysis revealed an 
interaction between a set of categories, particularly dissociation between knowledge 
and practice of drinking, stressful routine student, peculiarities of peer group, 
celebrations and sense of freedom in not living with parents. CONCLUSIONS: 
Different variables appear to act in each specific moment of graduation. Although it is 
not possible to draw a profile that is set as risk or protection, there are context-
relevant aspects of student life behavior associated with substance use. Associations 
observed reveal the need for short-term actions to be guided by the concept of harm 
reduction. In addition, specialized centers and student support activities that 
emphasize psycho-pedagogical dimension in the context of academic life may an 
important way of helping for college students. 
 
Keywords: alcohol, illicit drugs, academic life, college, longitudinal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 
 

SUMÁRIO 

 
 
1.0 - Introdução  ....................................................................................................... 12 

1.1 - O uso de álcool e outras drogas entre universitários ..................................... 12 
1.2 - Aspectos do contexto da vida acadêmica  ..................................................... 14 
1.3 - Emerging Adulthood: nem adolescente, nem adulto  ..................................... 17 
1.4 - Contexto do estudo, pressupostos e justificativa  .......................................... 21 

2.0 - Objetivos  ......................................................................................................... 23 
3.0 - Metodologia  .................................................................................................... 24 

3.1 - Delineamento do estudo  ............................................................................... 24 
3.2 - Participantes  ................................................................................................. 24 
3.3 - Instrumentos .................................................................................................. 26 
3.4 - Procedimento de coleta dos dados  ............................................................... 31 
3.5 - Procedimento de análise dos dados .............................................................. 39 

3.5.1 - Análise dos dados quantitativos ......................................................................... 39 

3.5.2 - Análise dos dados qualitativos (entrevistas) ....................................................... 43 

3.6 - Procedimentos éticos  .................................................................................... 44 
4.0 - Resultados  ...................................................................................................... 46 

4.1 - Análise da perda amostral ............................................................................. 46 
4.2 - Caracterização da amostra  ........................................................................... 46 
4.3 - Caracterização do uso de álcool e outras drogas .......................................... 47 
4.4 - Caracterização das variáveis do contexto da vida acadêmica  ...................... 49 
4.5 - Associação entre variáveis e modelos explicativos do consumo de 

substâncias no contexto da vida acadêmica .................................................. 51 
4.6 - Síntese dos dados quantitativos com significância estatística ....................... 56 
4.7 - Análise dos dados qualitativos (entrevistas) .................................................. 58 

5.0 - Discussão  ....................................................................................................... 71 
6.0 - Conclusões  ..................................................................................................... 81 
Referências  ............................................................................................................. 84 
Apêndices  ............................................................................................................... 90 
Anexos  .................................................................................................................. 153 
Artigo publicado  
 



 

  

 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 - Diagrama do percurso seguido para a delimitação da amostra final de 
participantes do estudo  ........................................................................... 25 

Figura 2 - Cabeçalho de identificação dos questionários com número de registro ... 33 

Figura 3 - Prevalência de binge drinking entre homens e mulheres na Fase 1 (T1) 
e na Fase 2 (T2) ....................................................................................... 48 

 

 



 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1 - Zonas de risco do uso de álcool identificadas através do AUDIT ........... 30 

Quadro 2 - Escalas avaliadas no AEQ-A e o respectivo número de questões .......... 31 

Quadro 3 - Tema principal e subtemas da entrevista semidirigida  ........................... 37 

Quadro 4 - Esquema ilustrativo das variáveis da vida acadêmica dentro do curso 
de tempo da formação universitária para o padrão de consumo do tipo 
binge drinking realizado pelos estudantes, de acordo com sua 
característica de risco ou proteção ......................................................... 78 

Quadro 5 - Esquema ilustrativo das variáveis da vida acadêmica dentro do curso 
de tempo da formação universitária para o consumo de drogas ilícitas 
e de medicamentos de abuso realizado pelos estudantes, de acordo 
com sua característica de risco ou proteção ........................................... 80 

 
 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 - Caracterização da amostra selecionada para a etapa qualitativa 
segundo os critérios curso, sexo e uso ou não de substâncias na 
Fase 1 (T1) e na Fase 2 (T2) ............................................................... 36 

Tabela 2 - Caracterização dos participantes do estudo (n=85) ................................. 47 

Tabela 3 - Prevalência do uso de álcool e outras drogas (ilícitas e medicamentos) 
entre os universitários durante a Fase 1 (T1) e a Fase 2 (T2) ................. 48 

Tabela 4 - Distribuição dos estudantes satisfeitos com a carreira, o curso e o 
desempenho e envolvidos em atividades extracurriculares na Fase 1 
(T1) e na Fase 2 (T2) ............................................................................. 49 

Tabela 5 - Média (M) e desvio-padrão (DP) dos escores total e das escalas do 
instrumento AEQ-A na Fase 1 (T1) e na Fase 2 (T2) ............................. 51 

Tabela 6 - Associação entre binge drinking e variáveis acadêmicas na Fase 1 (T1) 
e na Fase 2 (T2)....................................................................................... 52 

Tabela 7 - Associação entre uso de drogas ilícitas e medicamentos no ano e 
variáveis acadêmicas na Fase 1 (T1) e na Fase 2 (T2) ......................... 53 

Tabela 8 - Valores ajustados de Odds Ratio para as variáveis preditoras 
associadas com o indicador de BINGE DRINKING na Fase 1 (T1) 
através do modelo de regressão logística backward stepwise para 
maximização das razões de verossimilhança (n=79) ........................... 54 

Tabela 9 - Valores ajustados de Odds Ratio para as variáveis preditoras 
associadas com o indicador de BINGE DRINKING na Fase 2 (T2) 
através do modelo de regressão logística backward stepwise para 
maximização das razões de verossimilhança (n=79) ........................... 55 

Tabela 10 - Valores ajustados de Odds Ratio para as variáveis preditoras 
associadas com o indicador de USO DE DROGAS ILÍCITAS E 
MEDICAMENTOS NO ANO na Fase 1 (T1) através do modelo de 
regressão logística backward stepwise para maximização das 
razões de verossimilhança (n=79) ..................................................... 56 

Tabela 11 - Síntese dos resultados estatisticamente significativos das análises 
quantitativas sobre as variáveis estudadas e o seu respectivo teste 
estatístico. ............................................................................................ 57 

 
 

 

 



Introdução 

12 

1.0 - INTRODUÇÃO 
 

 

O uso de álcool e outras drogas é um fato recorrente em vários países do 

mundo e seu uso abusivo constitui atualmente um grave problema de saúde pública 

em diversos países, especialmente nos países em desenvolvimento como o Brasil 

(OMS, 1999). Estudos epidemiológicos recentes de diferentes nacionalidades têm 

indicado uma alta prevalência do consumo de substâncias psicoativas, notoriamente 

na população de jovens (GALDURÓZ et al., 2005; JOHNSTON et al., 2007). 

Ampliar a compreensão sobre o consumo de drogas entre os jovens é de 

especial importância para o planejamento de iniciativas que possam atuar de 

maneira mais eficiente sobre a questão. De acordo com estudos da European 

Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA, 2009) e da United 

Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2009), é nesta faixa etária em que se 

inicia o uso pela maioria das pessoas e onde as atividades de prevenção 

apresentam melhores resultados. Além disso, os jovens têm progressivo acesso a 

uma diversidade de substâncias, o comportamento de uso de drogas ilícitas entre os 

jovens reflete de forma mais sensível as mudanças políticas e sociais que estejam 

influenciando outros segmentos sociais (p.e. mudanças de acessibilidade de drogas 

e outras transformações desse mercado), e, finalmente, o início precoce do 

consumo de drogas está associado a uma série de desfechos prejudiciais para a 

saúde dos jovens (EMCDDA, 2009; UNODC, 2009). 

 

 

1.1 - O uso de álcool e outras drogas entre universitários 
 

 

A relevância sobre o estudo do uso de substâncias na população jovem é tão 

evidente que há 30 anos a University of Michigan desenvolve um projeto prospectivo 

nos Estados Unidos, denominado Monitoring the Future (JOHNSTON et al., 2009). 

Trata-se de um levantamento nacional sobre a prevalência do uso de drogas entre 

estudantes da oitava série até a idade adulta, incluindo, nesse período de vida, a 

fase universitária. Entre os principais resultados de interesse desse estudo, os 

autores apresentaram uma prevalência de 69% de universitários que consumiram 
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bebidas alcoólicas, nos últimos 30 dias, e de 18,9% que consumiram drogas ilícitas 

no mesmo período. 

No Brasil, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD, 2010) 

publicou recentemente uma pesquisa de abrangência nacional sobre o consumo de 

drogas entre universitários das 27 capitais brasileiras. O estudo investigou uma 

amostra de 12.711 estudantes de universidades públicas e privadas do país e 60,5% 

relataram ter consumido álcool nos últimos 30 dias. Além disso, foi observada ainda 

uma prevalência de 25,9% para o mesmo padrão de uso de drogas ilícitas. 

Comparativamente ao projeto norte-americano, o estudo brasileiro apresentou uma 

prevalência menor de consumo de bebidas alcoólicas, porém uma maior prevalência 

de uso de drogas ilícitas. 

Outros estudos brasileiros também encontraram prevalências semelhantes 

aos estudos anteriores para o uso de álcool e outras substâncias psicoativas na 

população de estudantes universitários (OLIVEIRA et al., 2009; BONIATTI et al., 

2007; SILVA et al., 2006). Stempliuk et al. (2005), por exemplo, compararam o uso 

de diversas drogas entre universitários da Universidade de São Paulo nos anos de 

1996 e 2001 e identificaram um aumento do consumo da maioria das substâncias 

avaliadas. Os autores argumentam que esses resultados podem refletir as atitudes e 

opiniões favoráveis do uso experimental e regular de álcool e outras drogas. 

Entretanto, é importante lembrar que, em geral, o uso de álcool e outras 

substâncias psicoativas não tem origem na universidade. Há uma extensa literatura 

de pesquisas indicando que o uso de substâncias psicoativas ocorre inicialmente na 

adolescência, ao redor dos 13-14 anos de idade (GALDURÓZ et al., 2005; 

TAVARES; BÉRIA; LIMA, 2001). No entanto, é na universidade que esse uso parece 

se tornar mais intenso e perigoso, muitas vezes tendendo ao abuso e ao surgimento 

de problemas associados a esse padrão de consumo. 

Segundo O´Malley e Johnston (2002), o uso de substâncias psicoativas é 

maior na população de universitários do que em qualquer outra população de 

estudantes. Alicerçados em uma rede de informações de cinco bases de dados 

norte-americanas diferentes, os autores observaram que a prevalência do uso de 

álcool e outras substâncias psicoativas entre universitários é superior a observada 

em grupos de adolescentes ou grupos de não universitários de mesma faixa etária. 

De forma, semelhante, a comparação das informações dos estudos mais 

recentes de abrangência nacional realizados no Brasil sobre o consumo de drogas 
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entre adolescentes escolares (GALDURÓZ et al., 2005) e a população geral 

(CARLINI et al., 2007) indicou os mesmos resultados do estudo americano citado 

anteriormente (O´MALLEY; JOHNSTON, 2002). Isso significa que o segmento 

populacional de universitários brasileiros apresentou uma prevalência de 60,5% de 

consumo de bebidas alcoólicas e de 25,9% de drogas ilícitas nos últimos 30 dias, ou 

seja, uma proporção superior ao consumo relatado pelos adolescentes (44,3% - 

14,8%) e pela população geral (38,3% - 4,5%).  

Isso parece tornar factível que na universidade possam existir elementos que 

potencializem o uso de substâncias psicoativas. É possível, portanto, que o período 

de transição da vida estudantil de Ensino Médio para a vida acadêmica possa 

representar um momento peculiar de maior vulnerabilidade para o uso de álcool e 

outras substâncias psicoativas (BACHMAN et al., 1997). 

 

 

1.2 - Aspectos do contexto da vida acadêmica 
 

 

O cotidiano universitário é permeado por inúmeras situações que o 

diferenciam completamente da rotina estudantil conhecida pelo jovem até esse 

ponto da sua vida. Essa vivência vai muito além das fronteiras da sala de aula e, em 

alguns momentos, do campus. Há quase que um imperativo para que o estudante 

participe de atividades extracurriculares, embora, na maioria das vezes, é importante 

considerar a existência de um desejo pessoal dele em participar, afinal, é a partir 

dessa iniciativa que o jovem universitário consegue alcançar outros interesses 

pessoais, como, por exemplo, a construção de uma rede de contatos sociais. 

Algumas dessas atividades podem ser consideradas mais acadêmicas que 

outras, pois guardam maior proximidade com os objetivos do estudar que, na 

verdade, é reconhecidamente uma atividade mais associada às funções do 

estudante. Tais atividades correspondem aos grupos de estudos, agremiações, 

iniciação científica, participações em congressos e eventos semelhantes. Por outro 

lado, há um conjunto de atividades consideradas “não acadêmicas” pelos próprios 

estudantes, ainda que sejam parte integrante e importante desse universo, mas que 

não têm aquele vínculo exclusivo com o estudo. Jogos universitários, competições 

esportivas, festas universitárias e afins compõem esse conjunto de atividades. É 
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exatamente na conjuntura de todas essas atividades extracurriculares ditas “não 

acadêmicas” que parece incidir uma parcela maior de casos de abuso de álcool e 

outras drogas (CARVALHO et al., 2009) 

Nessa linha de raciocínio, o ingresso imediato na universidade sinaliza 

rapidamente o novo contexto em que o jovem viverá seus próximos anos. Esse 

momento inicial do curso universitário corresponde a um período marcado por festas 

e confraternizações, que objetivam a integração entre veteranos, calouros e alunos 

de diferentes cursos. Além disso, ao longo da vivência acadêmica, as festas têm a 

finalidade de proporcionar momentos de relaxamento, distração e lazer da agitada e 

exigente rotina de estudos, aulas e provas. Aliás, é muito comum em festas 

universitárias a grande disponibilidade de bebidas alcoólicas e o consumo 

exagerado típico de um padrão binge drinking (cinco ou mais doses em uma única 

ocasião), conhecido como “porre alcoólico” ou “beber se embriagando” (PILLON; 

CORRADI-WEBSTER, 2006). 

 Nesse sentido, o uso de álcool em particular pode assumir inicialmente um 

caráter recreativo (SULS; GREEN, 2003) e acontecer em ocasiões de convívio 

social proporcionadas pela vida acadêmica e suas peculiaridades. Frequentemente, 

esses aspectos podem contribuir para o desenvolvimento de expectativas 

relacionadas aos efeitos do uso de álcool (DEL BOCA et al., 2002; ZAMBOANGA, 

2005). No entanto, expectativas positivas associadas ao uso de álcool podem ser 

resignificadas durante a vida acadêmica e o processo de formação universitária, 

modulando a quantidade e frequência do uso de álcool nos períodos finais do curso. 

Por sua vez, em meio a esse ambiente, o jovem estudante pode ainda se deparar 

com um contexto de maior disponibilidade e envolvimento com o uso de outras 

substâncias psicoativas como um dos desdobramentos negativos possíveis desse 

caminho. 

É importante considerar também que, frequentemente, o ingresso na 

universidade pode representar a saída do jovem da casa dos pais ou familiares. 

Esse aspecto parece implicar na ausência de um controle externo exercido por pais 

ou familiares sobre o comportamento dos estudantes universitários 

(SCHULENBERG; MAGGS, 2002). Assim, a entrada para a vida acadêmica 

evidencia um momento peculiar do desenvolvimento de cada indivíduo, refletindo 

novas oportunidades e experiências de um processo de independência latente e de 

novas redes sociais de convívio e afiliação. Nesse sentido, o processo de formação 
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profissional não consiste simplesmente na passagem de informações, mas inclui 

também a transmissão de formas de comportamentos, atitudes, valores e estruturas 

de percepção da realidade (FERREIRA et al., 2001). 

Outro aspecto bastante recorrente e destacado da vida acadêmica se refere 

ao estresse universitário, cuja fonte principal pode advir do próprio processo de 

formação profissional (ROSS; CLEAND; MACLEOD, 2006). Kompier e Levi (1995) 

relatam que as situações altamente competitivas, as elevadas exigências a que são 

submetidas determinadas pessoas, a baixa possibilidade de decidir o que fazer e 

como fazer, o pouco apoio às vezes entre os amigos, os sentimentos de 

insegurança quanto ao futuro e, enfim, a associação destes conjuntos pode conduzir 

ao estresse. 

De uma maneira geral, independentemente do curso escolhido, os estudantes 

universitários precisam enfrentar uma série de situações que são muito novas, tais 

como: (1) muitas vezes a saída de casa, quando ingressam em uma universidade 

fora da sua cidade, (2) a mudança brusca nas formas de ensino-aprendizado, (3) as 

dificuldades em conciliar as atividades de lazer com as atividades acadêmicas, (4) 

problemas quanto à organização pessoal, (5) dificuldades com novas moradias, (6) o 

relacionamento com professores, (7) as novas amizades e grupos sociais, (8) o 

aprendizado da autonomia, (9) o enfrentamento do luto pelos grupos de origem que 

acabam de certa forma deixando para trás, assim como ter que lidar com o final de 

uma adolescência e o início de uma vida adulta, envolvida em um contexto que 

permeia todo um processo de desenvolvimento e identidade de uma profissão 

(COLARES, 1999, 2004). A questão prejudicial desse contexto se torna mais 

evidente na medida em que as soluções para o combate de possíveis agentes 

estressores acabam sendo canalizadas para comportamentos desadaptativos, como 

o uso de álcool e outras substâncias psicoativas. 

Por sua vez, é preciso considerar que a reação positiva ou negativa a essas 

situações dar-se-á mediante os dispositivos internos do estudante para enfrentar 

essas questões, que se somam às mudanças ambientais e a todo um contexto 

cultural e social onde está inserida a instituição à qual ele pertence. No entanto, 

essas dificuldades, frequentemente, já estão associadas a um histórico de vida 

pessoal pregressa, em que a formação acadêmica pode muitas vezes ser apenas o 

“disparador” para tais crises, onde o jovem encontrará o ambiente propício para tal. 
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Por outro lado, é possível que existam aspectos presentes nesse contexto de 

experiência estudantil universitária que modulem o comportamento dos estudantes 

no sentido de proteção ao uso de substâncias psicoativas. De acordo com esse 

pensamento, o ambiente universitário e suas particularidades podem, em algum 

momento, oferecer aos estudantes um contexto que desestimule o uso de álcool e 

outras substâncias psicoativas. 

Talvez esses elementos se encontrem em um momento mais adiante na vida 

acadêmica na medida em que o estudante avança na sua formação universitária. 

Isso significa que é possível observar mudanças no comportamento do uso de álcool 

e outras substâncias psicoativas no decorrer da vida estudantil. Por exemplo, a 

proximidade da formatura pode representar o ingresso definitivo para a vida adulta. 

Nesse momento, os estudantes precisam encarar uma nova responsabilidade, de 

um novo papel, pois agora são cada vez mais profissionais. Portanto, este momento 

pode simbolizar um conjunto de mudanças a que o estudante é submetido e exigido 

e, dentre elas, pode estar sua postura e atitude diante do uso de álcool e outras 

substâncias psicoativas. 

Essas reflexões podem sugerir a existência de fatores de risco e/ou proteção 

do uso de álcool e outras drogas presentes no contexto da vida acadêmica. Por 

outro lado, essas mesmas reflexões do período universitário sugerem também um 

aparente movimento de vaivém, que se traduz na alternância de aspectos 

característicos ora da adolescência, ora da fase adulta. Tal percepção nos conduz 

ao conceito Emerging Adulthood (ARNETT, 2000). 

 

 

1.3  - Emerging Adulthood: nem adolescente, nem adulto 
 

 

Arnett (2000) apresenta, a partir de uma perspectiva desenvolvimentista 

contemporânea e atual, as características presentes neste momento peculiar em 

que se encontra a grande maioria dos universitários e que reflete o caminhar para a 

fase adulta com todos os seus papéis e responsabilidades. Esse período de 

transição acumula uma fatia de tempo suficientemente extensa para ser considerado 

como um período separado do curso da vida, sendo conhecido como Idade Adulta 
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Emergente. Essa expressão foi traduzida do inglês Emerging Adulthood (ARNETT, 

2000), englobando o período entre os 18 e 25 anos. 

Ao considerarmos as características da juventude nessa fase anteriormente 

descrita que compreende o período universitário, verificamos frequentemente uma 

tendência ambivalente sobre o casamento e a constituição de uma família com 

filhos. Apresentam ainda uma resistência em abdicar da excepcional liberdade que 

desfrutam nessa fase. Para os jovens nessa condição, a vida adulta e suas 

obrigações, apesar de oferecerem segurança e estabilidade, representam um fim à 

liberdade da fase adulta emergente (ARNETT, 2000). 

Segundo Arnett (2005), a fase adulta emergente é caracterizada por cinco 

características principais: (1) é a idade das explorações de identidade, 

especialmente no amor e trabalho, (2) é a idade da instabilidade, (3) é a idade mais 

autocentrada da vida, (4) é a idade do sentir-se ambivalente, no meio, em transição, 

nem adolescente e nem adulto, e (5) é a idade das possibilidades, quando as 

esperanças florescerem e há uma oportunidade única para os jovens em transformar 

suas vidas. 

O uso de substâncias na fase adulta emergente pode expressar uma parcela 

da tentativa de exploração de identidade do jovem. O primeiro aspecto nesse 

sentido reflete o comportamento típico do jovem em viver uma ampla diversidade de 

experiências antes de ingressar definitivamente na vida adulta, traduzindo-se, por 

exemplo, no consumo de substâncias para alguns jovens. Aqui, encontra-se a busca 

por satisfação da curiosidade sobre a experiência dos estados de consciência 

induzidos por várias drogas. Além disso, a construção de uma identidade estável 

pode ser confusa e difícil, além de ser possível que alguns jovens possam usar 

substâncias como uma forma de aliviar a sua confusão de identidade. 

Ainda sobre o aspecto da exploração da identidade, Arnett (2005) argumenta 

que na fase Adulta Emergente, mais do que na adolescência ou na fase adulta, 

ocorre um dado relevante em termos de característica de personalidade que é a 

busca de sensações (sensation seeking). Trata-se de um traço de personalidade 

definido pela busca de experiências e sentimentos variados, novos, complexos e 

intensos, e pela prontidão para assumir riscos físicos, sociais, legais e financeiros 

como consequências da realização de tais experiências (ZUCKERMAN, 2009). 

Embora poucos estudos tenham sido realizados comparando grupos etários no que 

se refere à busca de sensações, um estudo longitudinal mostrou que esse 
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comportamento é maior no período entre 15 e 24 anos (BATES; LABOUVIE; WHITE, 

1986). Os autores afirmaram também que a busca de sensação entre 15 e 18 anos 

prevê mudanças no uso de drogas três anos depois, ou seja, entre 18 e 21 anos, 

período coincidente com a fase adulta emergente. Estudos transversais encontraram 

correlação entre o uso de substâncias e a busca de sensações (ARNETT, 1998; 

ZUCKERMAN, 1994), reforçando a relação existente entre essas variáveis e o 

consumo de drogas como um comportamento que atende às necessidades que o 

individuo nessas condições aparentemente deseja buscar. 

Essa condição de busca de sensações e de construção de uma identidade 

naturalmente se reflete na segunda característica da fase Adulta Emergente, que é, 

reconhecidamente, a idade da instabilidade. De fato, trata-se do período mais 

instável do curso de vida. É bastante comum de se observar nos jovens adultos uma 

série de mudanças em diferentes aspectos da vida, por exemplo, em termos de 

status amoroso, de trabalho, educacional e de residência (ARNETT, 2005). Essa 

instabilidade pode promover o uso de substâncias, especialmente em situações de 

automedicação nos casos em que as perturbações decorrentes da instabilidade em 

suas vidas podem ser uma fonte geradora de ansiedade e tristeza (HARLOW et al., 

1999). 

Soma-se a essa iniciativa de se automedicar o caráter autocentrado do jovem 

adulto, que nomeia a terceira característica da fase Adulta Emergente: a idade 

autocentrada. Essa associação se explica devido ao fato de que nessa fase, ao 

contrário da infância e da adolescência, há uma liberdade excepcional para decidir 

por si sobre uma diversidade de situações da própria vida, sem a necessidade – e 

muitas vezes o desejo – de consultar terceiros para tal (e.g., onde e com quem 

morar, onde ir e a que horas voltar, como gastar o dinheiro...). Dessa forma, é 

comum observarmos os pais e os professores perderem espaço no que se refere ao 

controle social sobre o comportamento dos jovens adultos nas suas relações que 

passam a ser construídas no âmbito amoroso-afetivo e do trabalho. 

Nessa linha de pensamento, é possível verificar claramente o papel que as 

amizades passam a exercer sobre os jovens adultos em um aspecto de controle 

social do comportamento. Kypri et al. (2004) constataram que o uso de substâncias 

aumentou no ano seguinte ao período escolar que corresponde ao Ensino Médio no 

Brasil, ou seja, na transição da adolescência para a fase Adulta Emergente. Nesse 

momento, os jovens adultos deixaram a casa de seus pais, diminuindo o controle 
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parental. No ano seguinte, os autores observaram um novo aumento no consumo de 

substâncias, coincidente com a saída dos universitários de seus dormitórios e 

consequente diminuição do controle dos funcionários locais. Assim, na medida em 

que os jovens adultos tornavam-se mais autocentrados e menos sujeitos ao controle 

social, o consumo de substâncias aumentava. 

Nesse movimento de “libertar-se” de uma espécie de fonte de controle 

externo, especialmente quando se trata dos pais, podemos retomar a ideia de 

construção e exploração da identidade (a primeira característica) e acrescentar a 

quarta característica da fase Adulta Emergente: a idade do sentir-se ambivalente, ou 

seja, do ser, simultaneamente, adolescente e adulto. No que se refere ao uso de 

substâncias, esse estado subjetivo de ambivalência pode representar para os jovens 

adultos que, sendo adulto, entendem que podem decidir por si mesmos se querem 

ou não consumir drogas. Por outro lado, sendo adolescentes, eles podem ainda não 

se sentir comprometidos com padrões de comportamento adulto e um nível adulto 

de responsabilidade. Essa evidente ambivalência nos remete a considerar um 

sentimento de liberdade entre os jovens adultos para se comportar e agir durante 

este período de idade que, a priori, não será considerado aceitável, uma vez que 

atingem a idade adulta (ARNETT, 2005). 

Nesse momento, a busca de novas sensações surge com toda vitalidade e 

podemos observar a última característica dessa fase, denominada idade das 

possibilidades. Aqui, observa-se nitidamente a ampla diversidade de oportunidades 

que surgem na vida do jovem adulto na medida em que ele usufrui de uma grande 

liberdade e desprendimento de coisas, compromissos e pessoas, incluindo sua 

família. Assim, essa fase é propicia para a realização de mudanças muitas vezes 

drásticas na vida dos adultos emergentes. Além disso, a variedade de possibilidades 

decorre de um segundo aspecto. Trata-se do elevado sentimento de esperança e de 

um otimismo quase universal característico do jovem dessa fase. Entretanto, é 

importante considerar que o viés altamente otimista desses jovens, em parte 

também atribuído à extensa expectativa de vida que possuem, pode prejudicar a 

percepção de consequências negativas como uma possível decorrência do consumo 

de substâncias. Dessa forma, a fase Adulta Emergente parece compor um conjunto 

de características que podem contribuir para a compreensão do maior uso de 

substâncias psicoativas entre os jovens universitários.  
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1.4  - Contexto do estudo, pressupostos e justificativa 
 

 

Este estudo é uma continuidade do projeto temático denominado “Estudo 

sobre os fatores associados ao uso de álcool e substâncias psicoativas entre 

estudantes de graduação da área da saúde”, doravante mencionado pela sua sigla 

MED-ÁLCOOL. O estudo MED-ÁLCOOL foi desenvolvido através da parceria entre 

o Núcleo de Pesquisa em Psiquiatria Clínica e Psicopatologia (NPCP) da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) e o Centro de Apoio Educacional e 

Psicológico (CAEP) da FMRP. 

A motivação para esse estudo surgiu de uma crescente demanda de 

estudantes com questões relacionadas ao uso de substâncias psicoativas 

observadas nos atendimentos clínicos de psicoterapia realizados no CAEP. Por sua 

vez, a proposta deste projeto de doutorado corresponde a um dos objetivos finais do 

estudo MED-ÁLCOOL, ao avaliar, através de delineamento prospectivo (Fase 1, ano 

de 2006, e Fase 2, ano de 2009), aspectos da vida acadêmica associados ao 

comportamento do uso de álcool e outras substâncias psicoativas. 

É de especial interesse, portanto, conhecer a realidade da experiência 

estudantil no sentido de se avaliar a relação entre tais aspectos inerentes ao 

contexto acadêmico e o uso de álcool e outras substâncias psicoativas para permitir 

reconhecer as possibilidades e o alcance real da universidade neste campo. Dessa 

forma, será possível oferecer à FMRP uma devolutiva que possa nortear ações 

preventivas sobre o uso de álcool e substâncias psicoativas no âmbito institucional e 

da formação universitária. 

Inicialmente, parecia suficiente para atender aos objetivos do projeto MED-

ÁLCOOL, concluirmos a Fase 2 com uma abordagem de tratamento dos dados 

exclusivamente quantitativa, conforme realizado na Fase 1. Embora esse desfecho 

metodológico nos oferecesse informações sobre a associação entre as variáveis 

estudadas, conduziria-nos a um vazio no que concerne aos elementos subjetivos 

que permeiam essa relação. É de se supor que tais elementos reflitam aspectos 

disparadores e motivacionais do comportamento do uso de substâncias pelo 

estudante, contribuindo para viabilizar a construção de um modelo para 

compreensão do fenômeno estudado. 
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Assim, consoante com as atuais recomendações em estudos sobre 

prevenção (GOLDENBERG; MARSIGLIA; GOMES, 2003; GÜNTHER, 2006; 

MINAYO; SANCHEZ, 1993), parecia-nos enriquecedor para a compreensão desses 

elementos a realização de uma etapa qualitativa de tratamento dos dados com a 

inclusão de entrevistas semiestruturadas com alguns participantes do estudo. Nesse 

sentido, posteriormente, mostrou-se importante nos dedicarmos a ir além da aferição 

estatística e buscar alguma compreensão de como os estudantes percebiam essa 

relação entre sua experiência acadêmica e o uso de substâncias no contexto 

universitário. 

Do ponto de vista científico, entendo que essa etapa permitiria ampliar e 

aprofundar a compreensão dos dados quantitativos, objetivando uma análise de 

conteúdo das entrevistas. Por outro lado, do ponto de vista do desejo do 

pesquisador, a realização de uma etapa qualitativa me permitiria estar diante dos 

atores do processo em estudo e explorar elementos mais subjetivos dos 

participantes. Assim, esse contato direto com os interlocutores participantes do 

estudo me possibilitaria escutar, registrar, analisar e compreender as suas ideias e 

valores associados ao tema investigado, contribuindo para ampliar o entendimento 

do objeto da pesquisa. Portanto, uma abordagem quantitativa e qualitativa se 

justificou pelo maior alcance que nos proporcionaria na leitura e compreensão de um 

fenômeno altamente complexo como o uso mais intenso e frequente de substâncias 

psicoativas entre os universitários. 
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2.0 - OBJETIVOS 
 

 

Geral: 

• verificar a associação entre variáveis do contexto da vida acadêmica e o 

comportamento do uso de álcool e outras drogas no decorrer da experiência 

universitária; 

 

 

Específicos: 

• caracterizar comparativamente o uso de álcool, drogas ilícitas e medicamentos 

(variáveis dependentes) entre os estudantes em dois momentos distintos da 

formação acadêmica, ou seja, nos períodos iniciais do curso (Fase 1, T1, ano de 

2006) e nos períodos finais (Fase 2, T2, ano de 2009); 

• caracterizar comparativamente, entre a Fase 1 e a Fase 2, variáveis do contexto 

da vida acadêmica (variáveis independentes: satisfação com a carreira, com o 

curso e com o desempenho, participação em atividades extracurriculares, 

desempenho escolar, sofrimento emocional e expectativas sobre o uso de 

álcool); 

• avaliar os significados atribuídos pelos estudantes sobre a sua experiência 

acadêmica e o uso de álcool e outras drogas. 
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3.0 - METODOLOGIA 
 

 

3.1 - Delineamento do estudo 
 

 

Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa e qualitativa. O 

procedimento metodológico quantitativo apresentou delineamento longitudinal 

prospectivo, com dois tempos de coleta de dados (anos de 2006 e de 2009), 

utilizando-se de questionários e instrumentos de pesquisa, e tratamento estatístico 

dos dados. O procedimento qualitativo teve como ponto de partida informações dos 

resultados quantitativos, configurando-se como uma etapa subsequente, realizada 

no ano de 2010, e seguindo a proposta de uma pesquisa sintética, de casos 

múltiplos, apoiando-se na análise de conteúdo de entrevistas semi-estruturadas com 

um grupo de participantes intencionalmente selecionados. 

 

 

3.2 - Participantes 
 

 

Os participantes deste estudo foram 85 estudantes (28 homens e 57 

mulheres) de todos os cursos da FMRP (medicina, fisioterapia, fonoaudiologia, 

nutrição, terapia ocupacional e informática biomédica). Esta amostra corresponde a 

uma subamostra extraída do universo amostral de respondentes válidos obtidos do 

projeto MED-ÁLCOOL (N=508). 

 A delimitação da subamostra deste estudo seguiu dois critérios de inclusão: 

(1) ano de ingresso na FMRP nos anos de 2004, 2005 e 2006 e (2) autorização de 

uso das informações de contato pessoal, declarada na Fase 1 do estudo (T1, ano de 

2006), para convite posterior de participação na Fase 2 (T2, ano de 2009). Por sua 

vez, foram adotados três critérios de exclusão: (1) estudantes já formados no ano de 

2009 (n=348), (2) casos de transferência, trancamento de matrícula ou desistência 

do curso (n=7) e (3) informações de contato pessoal (endereço ou telefone) inválidas 

(n=21). Segundo esses critérios, foi obtida uma amostra de partida de 132 

estudantes na Fase 1 (T1). Ao final da Fase 2 (T2), os questionários foram 
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entregues a toda a amostra inicial, sendo devolvidos 85 (64,5%), que constituíram a 

amostra final do estudo. O total de perdas e recusas foi, respectivamente, de 45 

(34%) e 2 (1,5%) questionários (Figura 1). 

 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projeto Med-Álcool 
(respondentes válidos) 

N = 508 

Critérios de inclusão 
• ano de ingresso (2004, 2005 e 2006) 
• autorização de uso das informações de contato  

pessoal 

Critérios de exclusão 
• estudantes já formados em 2009 (n=348) 
• transferência, trancamento ou desistência (n=7) 
• informações de contato pessoal inválidas (n=21) 

• questionários entregues: 132 (100%) 
• perdas: 45 (34%) 
• recusas: 2 (1,5%) 

Figura 1 - Diagrama do percurso seguido para a delimitação da amostra final de 
participantes do estudo 

 

Participantes em T1 
n = 132 

Participantes em T2 
n = 85 (64,5%) 
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Os critérios utilizados para seleção amostral atendem às necessidades do 

delineamento prospectivo da pesquisa. Dessa maneira, os alunos ingressantes nos 

anos de 2006, 2005 e 2004 na FMRP, durante a Fase 1 (ano de 2006), 

encontravam-se, respectivamente, no 1º, 2º e 3º ano do curso de medicina ou no 1º 

e 2º ano do curso de fisioterapia, nutrição ou terapia ocupacional ou no 1º ano do 

curso de fonoaudiologia ou informática biomédica. 

É possível atribuir a esses universitários a condição de estarem nos anos 

iniciais da experiência acadêmica devido às semelhanças que guardam entre si no 

que se refere a uma formação ainda ligada às áreas básicas do conhecimento. Por 

sua vez, este fato os difere dos anos finais da experiência acadêmica, quando a 

formação está mais orientada para a aplicação prática do conhecimento. Este 

critério foi, portanto, o ponto de corte adotado para selecionar os anos ou períodos 

anteriormente descritos para cada curso incluído na amostra. 

Os participantes foram acompanhados ao longo da sua formação universitária 

até a coleta de dados da Fase 2 (ano de 2009), momento em que estavam na 

metade final de seus respectivos cursos e, portanto, da sua experiência acadêmica. 

Dessa forma, no ano de 2009, esperava-se encontrar os estudantes no 4º, 5º e 6º 

ano do curso de medicina ou no 4º e 5º ano dos cursos de fisioterapia, nutrição ou 

terapia ocupacional ou no 4º ano dos cursos de fonoaudiologia ou informática 

biomédica. 

 

 

3.3 - Instrumentos 
 

 

No segundo semestre do ano de 2005 foi realizada a aplicação do Estudo 

Piloto para a avaliação do caderno de questões a ser utilizado no projeto MED-

ÁLCOOL. A amostra nesse Estudo Piloto foi de 30 estudantes voluntários de 

agremiações estudantis da FMRP. Os resultados preliminares indicaram a 

necessidade de pequenas modificações dos instrumentos utilizados. Os 

participantes avaliaram positivamente a iniciativa do estudo e fizeram críticas aos 

instrumentos utilizados através de um questionário aberto. 

O estudo MED-ÁLCOOL utilizou uma bateria de instrumentos de pesquisa e 

questionários de autoaplicação organizados nas seguintes seções: “Ficha de 
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identificação”, “Dados sociodemográficos”, “Experiência estudantil”, “Saúde geral, 

lazer e estresse”, “Tabagismo”, “Expectativas sobre o uso de álcool”, “Uso de álcool 

e outras substâncias” e “Personalidade e saúde mental”. Dessas seções, apenas 

algumas integram o caderno utilizado para a finalidade do recorte deste estudo 

conforme descrito na sequência (Apêndice A). 

 

 

• Ficha de Identificação (questões F.1-F.4) 
 

 

Esta ficha continha questões de identificação pessoal, como: nome, endereço, 

telefone e opção pelo estudante de uso dessas informações pelo pesquisador para 

fins específicos do estudo. O objetivo dessa ficha foi permitir ao pesquisador 

contatar o estudante em momento posterior de coleta dos dados e permitir ao 

estudante receber informações de seus resultados e necessidade de algum tipo de 

orientação. Essa ficha foi utilizada apenas na Fase 1 (T1) e era destacável para ser 

entregue separadamente do restante do material de pesquisa. 

 

   

• Questionário de investigação sociodemográfica (questões 1-12) 
 

 

Questões estruturadas com informações sociodemográficas da amostra, tais 

como: sexo, data de nascimento (idade), estado civil, ter filhos, moradia, renda 

familiar e religião. Na Fase 2 (T2), foram excluídas as questões sobre sexo e data de 

nascimento (questões 1 e 2) por se tratarem de informações redundantes. 

 

 

• Questionário de avaliação da Experiência Estudantil (questões 13-23) 
 

 

Questões estruturadas para avaliar aspectos relacionados à experiência 

estudantil, tais como: curso em que está matriculado, ano de ingresso na FMRP, 

satisfação com a carreira, o curso e o desempenho escolar e participação em 
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atividades extracurriculares. Na Fase 2 (T2), foram excluídas as questões sobre 

curso de matrícula, ano de ingresso e se já ingressou em outro curso universitário 

(questões 13, 14 e 15) por se tratarem de informações redundantes. 

 

 

• Questionário sobre saúde e o uso de medicamentos (questões 44-54) 
 

 

Questões estruturadas elaboradas para avaliar a condição atual de saúde e o 

uso atual de medicamentos. O questionário avalia também os hábitos quanto ao uso 

de diversas medicações discriminando o uso com ou sem indicação médica. 

 

 

• SRQ-20 (Self Reporting Questionnaire) – (questões 55-74) 
 

 

O SRQ-20 é um instrumento utilizado para o rastreamento de morbidade 

psiquiátrica ou transtornos não psicóticos. Este instrumento foi desenvolvido por 

Harding et al. (1980) e validado no Brasil por Mari e Willians (1986), apresentando 

uma sensibilidade de 83% e especificidade de 80%. O instrumento apresenta 20 

questões com respostas do tipo “sim” ou “não”. Respostas positivas indicam maior 

intensidade de transtornos mentais comuns ou sofrimento emocional, cuja 

sintomatologia avaliada corresponde à fadiga, irritabilidade, esquecimento, 

dificuldade de concentração e queixas somáticas. Escore superior a seis pontos 

indica um caso clínico positivo para transtorno mental comum, sendo também um 

indicador de transtornos psiquiátricos de natureza depressiva e ansiosa em uma 

dimensão pré-clínica (SMAIRA; KERR-CORRÊA; CONTEL, 2003). 

 

 

•  DUSI (Drug Use Screening Inventory) – (questões 24-43 e 75-86) 
 

 

O DUSI é um instrumento desenvolvido para rastrear o uso abusivo de álcool 

e outras substâncias psicoativas, bem como avaliar fatores de risco subjacentes 
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divididos em dez domínios (TARTER et al., 1992). A versão brasileira do instrumento 

foi validada por De Micheli e Formigoni (2002) e apresentou uma sensibilidade de 

80% e especificidade de 90%. 

A parte inicial do DUSI mede a frequência de uso ao longo da vida, no ano e 

no último mês de 13 classes de drogas, seguidas de 159 questões do tipo “sim” ou 

“não” distribuídas nos seguintes domínios: (I) uso de substância, (II) comportamento, 

(III) saúde, (IV) transtornos psiquiátricos, (V) competência social, (VI) sistema 

familiar, (VII) desempenho escolar, (VIII) desempenho profissional, (IX) relação de 

pares e (X) lazer/recreação. Respostas positivas indicam a presença de problemas. 

A última questão de cada domínio constitui a “escala de mentiras”, que reflete a 

validade das respostas fornecidas anteriormente. 

Para a finalidade deste estudo, foram utilizadas a parte inicial do instrumento, 

contendo questões referentes à frequência e o padrão do uso de drogas ilícitas e 

medicamentos no ano (questões 76-86), e o domínio VII, contendo 20 questões 

sobre o desempenho escolar (questões 24-43). As questões do domínio VII indicam 

a intensidade de problemas e dificuldades dos estudantes sobre o desempenho nas 

atividades estudantis, considerando que algumas vezes possam ter sido 

influenciadas pelo uso de álcool ou outras substâncias psicoativas. 

 

 

•  AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) – (questões 87-96) 
 

 

O AUDIT é um instrumento de rastreamento extensamente utilizado para 

identificar padrões do uso de álcool e rastrear indivíduos com problemas 

relacionados ao consumo da droga. Este instrumento foi desenvolvido pela 

Organização Mundial de Saúde (BABOR et al., 1992). A tradução brasileira utilizada 

neste estudo foi feita a partir da última versão publicada no manual de utilização do 

AUDIT, editada pela OMS e publicada no Brasil em 2003, e que apresenta uma 

sensibilidade de 90% e uma especificidade de 80% (BABOR et al., 2003). 

O instrumento pode ser aplicado no formato de entrevista por um aplicador 

treinado ou no formato autoaplicável. Segundo Babor e Higgins-Biddle (2001), o 

AUDIT apresenta um total de dez questões que investigam três domínios: padrão do 
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consumo de álcool (questões 1, 2 e 3), sinais e sintomas de dependência (questões 

4, 5 e 6) e problemas decorrentes do uso de álcool (questões 7, 8, 9 e 10). 

As questões 1 a 8 possuem respostas cuja pontuação varia de zero a quatro 

pontos, enquanto para as questões 9 e 10, a pontuação das respostas varia de zero 

a dois pontos. Assim, conforme descrito no Quadro 1, o AUDIT identifica através de 

escores quantitativos quatro padrões do uso de álcool: uso de baixo risco, uso de 

risco, uso nocivo e sintomas de dependência. Neste estudo, escore total superior a 

sete pontos (uso de risco, uso nocivo e sintomas de dependência) definiu um 

conjunto de sintomas característicos de um uso problemático de álcool (BABOR et 

al., 2003). Além disso, a questão 3 do instrumento identifica o padrão de uso do tipo 

binge drinking, que se refere a um consumo de álcool igual ou superior a cinco 

doses em uma única ocasião pelo menos uma vez no mês (BABOR et al., 2003). 

Neste estudo, foi definido como uma dose padrão o equivalente a 12 g de etanol. 

 

 

Zonas de risco  Pontuação 

   uso de baixo risco 0 – 7 

   uso de risco uso 8 – 15 

   uso nocivo problemático 16 – 19 

   sintomas de dependência de álcool 20 – 40 

Quadro 1 - Zonas de risco do uso de álcool identificadas através do AUDIT 
 

 

• AEQ-A (Alcohol Expectancy Questionnaire - Adolescent Form) – (questões 
97-186) 

 

 

O AEQ-A é um instrumento autoaplicável que avalia expectativas 

relacionadas aos efeitos do uso de álcool (CHRISTIANSEN; GOLDMAN; INN, 1982). 

Trata-se de um questionário composto por 90 itens com alternativas “verdadeiro” ou 

“falso”, que derivaram em parte de afirmativas condensadas da forma adulta do AEQ 

(BROWN et al., 1980) e de entrevistas com adolescentes entre 12 e 19 anos. O 

AEQ-A abrange efeitos positivos e, diferentemente da versão adulta, incorpora 
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efeitos negativos sobre o consumo de álcool e afirmativas que envolvem inclusive as 

pessoas com pouca ou nenhuma experiência com a droga. 

O instrumento AEQ-A apresenta sete escalas de expectativas: (1) 

transformações globais positivas, (2) relações sociais, (3) aprimoramento de 

habilidades cognitivas e motoras, (4) sexualidade, (5) prejuízo cognitivo-

comportamental, (6) excitabilidade e (7) relaxamento e redução de tensão. O 

número de questões presentes em cada escala é variável e a ordem das questões 

não obedece a sequência das escalas (Quadro 2). 

A cotação de pontos do instrumento se orienta pelas respostas assinaladas 

como “verdadeiro”, entretanto, a escala de relações sociais (escala 2) se diferencia 

em parte das demais, uma vez que sete questões dessa escala são pontuadas 

quando a resposta “falso” é assinalada. A versão do AEQ-A utilizada neste estudo 

foi autorizada pelos autores originais do instrumento e traduzida por Adriana F. 

Caliento e pelo prof. Dr. Erikson Felipe Furtado. 

 

 

Escalas de expectativas Número de questões 

   Escala 1 - Transformações Globais Positivas 15 

   Escala 2 - Relações Sociais 17 

   Escala 3 - Habilidades Cognitivas e Motoras 10 

   Escala 4 - Sexualidade 7 

   Escala 5 - Prejuízo Cognitivo-Comportamental 24 

   Escala 6 - Excitabilidade 4 

   Escala 7 - Relaxamento ou Redução de Tensão 13 

Quadro 2 - Escalas avaliadas no AEQ-A e o respectivo número de questões 
 

 

3.4 - Procedimento de coleta dos dados 
 

 

O procedimento de coleta dos dados possui dois momentos cronologicamente 

distintos: a Fase 1 (T1), realizada no ano de 2006, e a Fase 2 (T2), realizada nos 

anos de 2009 e de 2010. 



Metodologia 

32 

• Fase 1 (T1, ano de 2006) 
 
 

A Fase 1 (T1) foi realizada durante os meses de março a outubro do ano de 

2006 com os alunos de todos os anos e cursos da FMRP, conforme proposta do 

projeto temático MED-ÁLCOOL, cujo alcance amostral foi de 508 questionários 

válidos. Nesta primeira fase de coleta dos dados, houve a necessidade de 

treinamento de uma equipe de colaboradores. A fim de garantir a padronização e a 

homogeneidade na coleta dos dados, os colaboradores do estudo foram treinados 

pelos pesquisadores responsáveis do projeto temático MED-ÁLCOOL para 

administrar os questionários. A equipe de colaboradores era composta por 

profissionais de saúde e alunos de graduação e pós-graduação vinculados ao NPCP 

e ao PAI-PAD (Programa de Ações Integradas para Prevenção e Atenção ao Uso de 

Álcool e Drogas na Comunidade). 

Para a coleta dos dados da Fase 1 (T1) foram realizadas visitas em sala de 

aula, previamente agendadas com o professor. Após uma breve explicação sobre os 

objetivos do estudo e considerações éticas, o material de pesquisa foi distribuído 

aos participantes presentes em sala de aula para serem preenchidos em momento 

oportuno. O material de pesquisa consistia no caderno de questionários e 

instrumentos (Apêndice A) e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em duas 

vias (Apêndice A, páginas 2 e 3). Este último consistia em uma folha destacável, 

assim como a Ficha de Identificação (Apêndice A, página 4), para que ambos 

pudessem ser entregues em envelope diferente do restante do material de pesquisa 

e evitar a possibilidade de identificação dos participantes e seus respectivos dados 

de pesquisa. 

Durante a entrega deste material, foram feitos os esclarecimentos 

necessários para a participação dos estudantes, preenchimento e devolução dos 

questionários conforme descrito na folha de “Esclarecimentos aos participantes do 

estudo” (Apêndice A, página 1). Na ocasião da entrega dos questionários, foi 

agendada uma segunda visita para recolhimento do material entregue, que era 

depositado em uma urna lacrada. Para os alunos que não entregaram os 

questionários, foram colocadas urnas lacradas em dois locais acessíveis e do 

conhecimento dos estudantes onde poderia ser feita a devolução desse material. 
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Cada questionário foi identificado com um número aleatório no canto superior 

direito da folha (Figura 2). Essa informação permitiu acessar os dados da Ficha de 

Identificação do participante, que eram digitados em um banco de dados isolado e 

de controle dos pesquisadores responsáveis da pesquisa. Através das informações 

dessa Ficha de Identificação, foi possível identificar os estudantes que autorizaram o 

uso das informações pessoais para contato posterior, cuja finalidade era confirmar o 

interesse do estudante em continuar participando da pesquisa na Fase 2 (T2). 

 

 
NPCP/PAI-PAD/FMRP/USP – Pesquisa MED-ALCOOL 

REGPESQ N°

 

Figura 2 - Cabeçalho de identificação dos questionários com número de registro 

 

 

•  Fase 2 (T2, anos de 2009 e 2010) 
 

 

A Fase 2 (T2), realizada nos anos de 2009 e 2010, pode ser dividida em duas 

etapas. A primeira etapa corresponde ao desfecho prospectivo da metodologia 

quantitativa empregada na Fase 1 (T1) através da reaplicação dos questionários e 

instrumentos apresentados. A segunda etapa corresponde a um delineamento 

qualitativo com o emprego de entrevista semidirigida. 

 

 

Primeira etapa da Fase 2 (T2, ano de 2009): abordagem quantitativa 

 

A primeira etapa da Fase 2 (T2) foi realizada no segundo semestre de 2009. 

Esta etapa foi realizada com os mesmos participantes selecionados na Fase 1 

(n=132) que, neste momento, estavam no 4º, 5º e 6º ano do curso de medicina ou 

no 4º e 5º ano dos cursos de fisioterapia, nutrição ou terapia ocupacional ou no 4º 

ano dos cursos de fonoaudiologia ou informática biomédica. 

Inicialmente, esses participantes foram identificados através das informações 

obtidas na Ficha de Identificação (nome, endereço e telefone) e, em seguida, 



Metodologia 

34 

contatados por telefone. Neste momento, o pesquisador se identificava, 

comunicando o objetivo deste contato telefônico e interrogando sobre o interesse 

voluntário em continuar participando da pesquisa. Confirmada a continuidade da 

participação do estudante, era feita a correção do endereço atual – quando 

necessária – para encaminhamento do material de pesquisa através do correio, em 

envelope selado, com aviso de recebimento (AR) anexo. Após duas semanas da 

data indicada no AR e o não recebimento do material de pesquisa, era feito um novo 

contato telefônico com o estudante para reiterar sua participação na pesquisa e 

solicitar a devolução do material encaminhado. 

Dentro do envelope contendo o material de pesquisa haviam outros dois 

envelopes etiquetados – um para o caderno de questionários/instrumentos e outro 

para o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – com instruções para a 

devolução em urnas lacradas nos mesmos locais adotados na Fase 1 (T1). O 

material de pesquisa foi o mesmo utilizado na Fase 1 (T1), exceto pela Ficha de 

Identificação, questões 1 e 2 do questionário de investigação sociodemográfica e 

questões 13, 14 e 15 do questionário de avaliação da experiência estudantil (ver 

seção “3.3 - Instrumentos”). 

Houve algumas dificuldades de efetivar o contato telefônico com alguns 

estudantes para entrega do material de pesquisa pelas seguintes razões: (1) 

desligamento da linha telefônica, (2) mudança de endereço, (3) chamada não 

atendida e (4) o participante não estar presente na residência no momento do 

contato telefônico. Nesses casos, decidiu-se buscar esses estudantes ativamente 

em suas salas de aula ou em seus locais de estágio. A mesma abordagem utilizada 

por telefone foi adotada neste contato pessoal, sendo que o contato telefônico de 

cada um foi atualizado para o caso de necessidade de contato posterior solicitando a 

devolução do material de pesquisa. Ainda assim, 21 estudantes não foram 

localizados e outros sete foram retirados da lista pois haviam solicitado 

transferência, trancamento ou desistência de curso, sendo excluídos da amostra. 

Ao final do ano letivo de 2009, todos os estudantes que receberam o material 

de pesquisa e não o devolveram, foram contatados por telefone para atualizar a 

situação de devolução dos questionários. A pedido de alguns estudantes foi 

permitida a devolução do material de pesquisa no início do próximo ano, pois alguns 

já se encontravam de férias. No início do ano letivo de 2010, foi reiniciada a busca 

ativa do material de pesquisa que ainda não havia sido devolvido. Esta busca 
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ocorreu através de contato telefônico, sendo adotado o máximo de cinco tentativas 

em dias e períodos diferentes, objetivando maximizar a possibilidade de encontrar 

os estudantes disponíveis para atender a ligação telefônica. 

Ao final desta primeira etapa da Fase 2 (T2) foram alcançados todos os 132 

estudantes selecionados na Fase (T1). Entretanto, 45 (34%) questionários foram 

considerados como perda por não terem sido devolvidos ou por não ter ocorrido 

nenhum contato telefônico bem sucedido para solicitar esta devolução no 

procedimento de busca ativa. Além disso, outros dois (1,5%) questionários foram 

considerados como recusa devido à desistência dos estudantes em continuar 

participando da pesquisa na ocasião do contato telefônico realizado para solicitar a 

devolução do material no procedimento de busca ativa. Foram devolvidos 85 

(64,5%) questionários que totalizaram a amostra final desta etapa de delineamento 

metodológico prospectivo e quantitativo. 

 

 

Segunda etapa da Fase 2 (T2, ano de 2010): abordagem qualitativa 

 

A segunda etapa da Fase 2 (T2) foi realizada no início do ano letivo de 2010. 

O objetivo do procedimento qualitativo desta etapa foi avaliar os significados e 

valores atribuídos pelos estudantes sobre aspectos do contexto da experiência 

universitária que pudessem influenciar o comportamento do uso de álcool e de 

outras drogas como fator de proteção ou de risco. Assim, esta etapa foi construída a 

partir de um modelo de pesquisa qualitativa do tipo sintética comparativa de casos 

múltiplos (TURATO, 2003). Isso significa que foram selecionados múltiplos 

participantes ou casos definidos a partir de dois atributos comparativos: fatores de 

proteção e fatores de risco.  

Nesta etapa foram selecionados, intencionalmente, através da saturação de 

informações e do critério de variedade de tipos, 12 participantes. A condição de 

serem universitários foi considerada a homogeneidade fundamental para a seleção 

por variedade de tipos, ou seja, “a característica ou variável comum a todos os 

sujeitos da amostragem: a característica-chave que os une é o próprio tema do 

trabalho” (TURATO, 2003, p.365).  

O objetivo da seleção por variedade de tipos foi abarcar uma amostra 

heterogênea quanto ao curso, gênero e uso de substâncias, identificada através dos 
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dados quantitativos da pesquisa. Além disso, a necessidade de investigação de 

possíveis fatores de proteção e de risco, presentes no contexto da vida acadêmica, 

sobre o uso de substâncias, tornou impositiva a inclusão de outro critério. Tal critério 

teve a finalidade de equacionar dois grupos diferentes denominados como 

“possíveis fatores de proteção” e “possíveis fatores de risco”. 

A identificação dos casos discriminados entre esses dois grupos considerou a 

variação observada entre a Fase 1 (T1) e a Fase 2 (T2) para o uso de álcool 

(problemático ou binge drinking) e para o uso de outras drogas ocorridos no último 

ano. Para compor o grupo de possíveis fatores de proteção, foram selecionados os 

estudantes que apresentaram ou não uso problemático de álcool, ou padrão de uso 

do tipo binge, ou uso de outras drogas no último ano na Fase 1, e não apresentaram 

na Fase 2, sugerindo a existência de possíveis fatores de proteção nesse percurso. 

Por sua vez, para compor o grupo de possíveis fatores de risco, foram selecionados 

estudantes que não apresentaram uso de substâncias na Fase 1, conforme definido 

anteriormente, mas foram positivos para esse uso na Fase 2, ou que apresentaram 

uso em ambas as Fases, sugerindo a existência de possíveis fatores de risco nesse 

percurso (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1 - Caracterização da amostra selecionada para a etapa qualitativa segundo 
os critérios curso, sexo e uso ou não de substâncias na Fase 1 (T1) e na Fase 2 (T2) 

Participante Curso Sexo Substância Fase do estudo  
T1 T2  

P1 Fisioterapia mulher drogas + - 

Possíveis  fatores 
de   proteção 

P2 Informática Biomédica homem álcool / drogas - - 
P3 Medicina mulher álcool / drogas - - 
P4 Medicina homem álcool / drogas - - 
P5 Medicina mulher álcool / drogas - - 
P6 Medicina homem drogas + - 

R1 Medicina homem álcool - + 

Possíveis  fatores 
de  risco 

R2 Medicina homem drogas - + 
R3 Nutrição mulher álcool / drogas + + 
R4 Nutrição mulher álcool - + 
R5 Fisioterapia homem álcool - + 
R6 Fisioterapia mulher álcool / drogas - + 

+, uso da substância; -, não uso da substância. 
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A coleta dos dados qualitativos foi realizada através de entrevista 

semidirigida. A construção do roteiro da entrevista teve início com a elaboração de 

um tema principal e três subtemas (Quadro 3). Para garantir a adequação dos temas 

em atender ao objetivo desta etapa qualitativa, foram realizadas duas entrevistas 

piloto. Essas entrevistas também permitiram a familiarização do pesquisador com o 

manejo do roteiro da entrevista. As entrevistas piloto revelaram uma boa 

compreensão das perguntas pelo entrevistado. Verificou-se apenas que, na 

introdução do tema principal, os entrevistados tendiam a falar de forma 

generalizada, ou seja, a dizer a percepção ou os significados coletivos e não 

pessoais. Em algumas situações, portanto, houve a necessidade de uma 

investigação mais aprofundada para melhor alcance dos objetivos do tema principal. 

Entretanto, essa compreensão mais ampla dos estudantes em geral relatada pelos 

entrevistados se revelou importante para iniciar a entrevista de forma menos 

invasiva, ou seja, não explorando diretamente os significados atribuídos por eles na 

sua experiência pessoal como universitário. 

 

 

 

   Tema principal 

• percepção e significados pessoais do uso de álcool e outras drogas no 
contexto da vida acadêmica 

   Subtemas 

• fatores de risco do uso de álcool e outras drogas no contexto da vida 
acadêmica (p.e. festas, amigos, distanciamento dos pais, insatisfação 
acadêmica, estresse, expectativas positivas...) 

• fatores de proteção do uso de álcool e outras drogas no contexto da vida 
acadêmica (p.e. proximidade do término da vida acadêmica, estágio, 
ingresso no mercado de trabalho, responsabilidades da vida adulta) 

• propostas pessoais de ações preventivas no contexto institucional 

Quadro 3 - Tema principal e subtemas da entrevista semidirigida 
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Outro ponto que se mostrou importante nas entrevistas piloto foi a introdução 

de uma pergunta final sobre propostas de ações preventivas do ponto de vista do 

entrevistado, ou seja, do estudante universitário. Essa pergunta teve a finalidade de 

oferecer ao entrevistado um espaço de escuta para possíveis sugestões que podem 

ser consideradas relevantes na elaboração de tais ações preventivas. Além disso, 

essa questão se mostrou útil para avaliar a coerência das informações fornecidas 

pelos estudantes ao longo da entrevista no que se refere à percepção que eles 

apresentaram sobre os fatores de risco e de proteção presentes no contexto 

acadêmico, ou seja, se esses mesmos fatores eram considerados dentro das suas 

sugestões de prevenção no nível institucional. 

Após a definição do roteiro da entrevista semiestruturada (Apêndice B), 

procedeu-se a coleta dos dados qualitativos propriamente dita. A fim de garantir a 

maximização da confiabilidade e da validade dos dados obtidos, foram preservadas 

algumas condições importantes durante a realização das entrevistas. 

As entrevistas foram feitas com o auxílio de um gravador de voz para que 

houvesse maior garantia dos registros globais dos dados e certa liberdade do 

entrevistador para formulação de novas perguntas que julgasse pertinentes para a 

realização dos objetivos propostos. Nesse sentido, informações não verbais do 

entrevistado também foram anotadas de forma complementar aos dados obtidos nas 

entrevistas. Vale ressaltar que todos os entrevistados foram questionados sobre os 

mesmos temas e subtemas. Por sua vez, alguns tópicos apresentaram maior 

relevância em uma ou outra entrevista, mas sempre foram obtidas informações 

complementares aos temas propostos. 

As entrevistas foram agendadas com os participantes através de contato 

telefônico. Nesse contato, foi enfatizada a continuidade da participação voluntária do 

estudante na pesquisa e asseguradas boas condições de expressão. Tais condições 

têm início com a garantia do anonimato e de um espaço apropriado, cujo local era 

previamente agendado com o participante, mas sempre garantindo boas condições 

de privacidade, iluminação e climatização. De uma forma geral, as entrevistas 

ocorreram no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto em uma sala dentro do setor 

de atuação dos participantes em seus estágios, desde que preservadas as 

condições descritas anteriormente. 

No início do contato com o participante na ocasião da entrevista, foi 

fortalecida uma relação de confiança como parte do estabelecimento de um bom 
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clima empático ou “rapport” e com a explicação do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido desta etapa qualitativa (Apêndice C). Nesse contato, buscou-se 

assegurar as condições éticas da pesquisa e reafirmar a importância da participação 

do estudante. A duração média da entrevista formal foi de cerca de 35 minutos, 

totalizando um corpus de entrevista de 7 horas e 8 minutos no total. 

 

 

3.5 - Procedimento de análise dos dados 
  

 

3.5.1 - Análise dos dados quantitativos 
 
 

• Análises descritivas 
 

 

As análises estatísticas descritivas foram realizadas de acordo com o tipo de 

variável e sua distribuição. Medidas de frequência absoluta (n), frequência relativa 

(%), média (M) e desvio padrão (DP) foram utilizadas para caracterizar a amostra do 

estudo em função das variáveis sociodemográficas (idade, sexo, residir com os pais, 

estado civil, renda familiar e religião), variáveis dependentes (uso de álcool no ano, 

binge, uso problemático de álcool e uso de drogas ilícitas e medicamentos no ano) e 

variáveis independentes (satisfação com a carreira, com o curso e com o 

desempenho, participação em atividades extracurriculares, desempenho escolar, 

sofrimento emocional e expectativas sobre o uso de álcool). 

Os dados das escalas psicométricas foram submetidos à análise de 

confiabilidade, através do coeficiente Alfa de Cronbach. 

 

 

• Análises inferenciais 
 

 

Foram realizadas análises inferenciais, adotando-se a população estudada 

como representada por uma amostra aleatória simples. Considerando o desenho 
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longitudinal do estudo, foi realizada uma análise de perdas e retenção amostral 

através da comparação entre os participantes que foram avaliados na Fase 1 (T1) e 

na Fase 2 (T2) e aqueles que não continuaram no estudo na Fase 2 (T2). Para as 

análises comparativas entre esses dois grupos foi aplicado o teste t para amostras 

independentes com simulação bootstrap (amostra bootstrap, n=1000 e IC 95%), no 

caso de variáveis contínuas, e o teste de independência do Qui-Quadrado com 

correção exata de Fisher, no caso de variáveis categóricas. 

Em um segundo momento, cada variável de interesse do estudo foi 

comparada consigo mesma nos dois períodos do estudo (T1 e T2), objetivando 

verificar mudanças significativas em seus valores ao longo do período acadêmico. 

Essas diferenças observadas entre a Fase 1 (T1) e a Fase 2 (T2) foram 

determinadas através do teste de McNemar, quando se tratavam de variáveis 

categóricas, e do teste t, quando se tratavam de variáveis contínuas. O teste de 

McNemar é apropriado para verificar se existem evidências de mudança no tempo 

em amostras emparelhadas e com variáveis categóricas ou dicotômicas (SIEGEL; 

CASTELLAN, 2006). Por sua vez, o teste t mostrou-se o mais adequado para avaliar 

as possíveis diferenças ao longo do tempo para as variáveis contínuas dentro da 

mesma amostra de sujeitos, respeitando-se as exigências de um teste paramétrico 

(SNEDECOR; COCHRAN, 1972). De forma complementar, para as variáveis 

dependentes (uso de álcool e drogas ilícitas e medicamentos), tais análises foram 

realizadas também considerando a variável sexo e, neste caso, as diferenças 

detectadas apenas para o grupo de homens ou apenas para o grupo de mulheres 

foram apresentadas. 

Em um terceiro momento, cada um dos desfechos (variáveis dependentes) 

em cada uma das avaliações (T1 e T2) foi cruzado com cada uma das variáveis 

explicativas (variáveis independentes) em seu respectivo tempo. Na sequência, as 

variáveis que apresentaram associação com os desfechos nas análises iniciais 

foram utilizadas para a construção de um modelo explicativo para o consumo de 

álcool e outras drogas em cada um dos momentos da vida acadêmica, ou seja, 

períodos iniciais (T1) e períodos finais (T2) da experiência universitária. 
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• Associação entre variáveis explicativas e os desfechos estudados 
 

 

Para facilitar o entendimento dos dados e análise das associações, a 

identificação de uso para cada desfecho estudado foi codificado no software PASW 

como resposta “sim=1” e o indicativo negativo (não uso) foi categorizado como 

“não=0”. O mesmo procedimento foi realizado para todas as variáveis explicativas 

utilizadas nos modelos explicativos como indicadores positivos representados pela 

categoria “sim=1” e ausência como “não=0”.  Para as variáveis contínuas adotadas 

no modelo, foi utilizado, como ponto de corte, o valor da média apresentada pela 

amostra total, que definiram as categorias “positivo” (valores acima desta média) e 

“negativo” (valores abaixo da média).  

Cada um dos desfechos e cada uma das variáveis explicativas foram 

cruzadas em tabelas do tipo 2x2 visando apresentar a proporção de uso ou não uso 

entre os dois níveis das variáveis explicativas (sim x não ou positivo x negativo). 

Para avaliar se essas relações entre as proporções observadas possuíam 

relacionamento estatisticamente significativo, foi utilizado o teste do Qui-Quadrado 

de Pearson com correção do teste exato de Fisher. De forma complementar, tais 

análises foram realizadas também considerando a variável sexo e, neste caso, as 

diferenças detectadas apenas para o grupo de homens ou apenas para o grupo de 

mulheres foram apresentadas. 

 

 

• Modelos explicativos 
 

 

Todas as variáveis explicativas foram incluídas como co-variáveis para 

comporem os modelos explicativos do uso álcool e de drogas ilícitas e 

medicamentos no momento da avaliação e posteriormente no seguimento tendo dois 

objetivos: (1) avaliar se as variáveis explicativas seriam preditoras do uso e (2) 

avaliar se os modelos construídos em T1 e T2 apresentaram diferenças com relação 

às variáveis explicativas que melhor explicaram os dados. Considerando a natureza 

dicotômica dos desfechos, optou-se por utilizar modelos de regressão logística para 

avaliar a capacidade preditiva das variáveis explicativas como co-variáveis para 
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cada desfecho adotado. Utilizou-se esta técnica estatística também para identificar 

valores de significância e Odds Ratio ajustados de cada variável ao se controlar os 

efeitos das demais variáveis presentes no modelo. Os valores de Odds Ratio 

apontam nestes modelos em que medida a presença de uma variável explicativa 

aumenta a probabilidade de identificação de presença de uma classificação positiva 

para o desfecho. O valor de Odds Ratio igual a 1 indica que a proporção de 

respostas positivas da variável explicativa não está associada com o aumento ou 

diminuição da proporção de respostas positivas para o desfecho. Os valores de 

Odds Ratio abaixo de 1 indicam que a proporção de respostas positivas da variável 

explicativa está associada com uma menor proporção de respostas positivas no 

desfecho, já os valores acima de 1 indicam a proporção de respostas positivas da 

variável explicativa está associada com uma maior proporção de resposta positivas 

ao desfecho. Para cada Odds Ratio estimado foi calculado o seu intervalo de 

confiança de 95%. Considerando os objetivos deste estudo, optou-se por seguir a 

recomendação de Field (2005), que recomenda a utilização de modelos logísticos 

com entrada e retirada de variáveis feitas pelo método backward stepwise com o 

objetivo de maximização das razões de verossimilhança. As variáveis deste estudo 

foram inseridas a partir de três blocos de entrada: (1) sociodemográfico (sexo, idade 

e moradia), (2) contexto acadêmico (satisfação com o curso, a carreira e o 

desempenho e DUSI) e (3) SRQ-20. Para os modelos que buscavam explicar o uso 

de álcool foi incluído um quarto bloco sobre as expectativas do beber (AEQ-A). 

Nestes modelos adotados, em seu passo inicial, todas as variáveis de cada 

bloco entraram no modelo, e nos passos seguintes, buscou-se retirar do modelo as 

variáveis que menos contribuíram para o seu ajuste. A decisão para manutenção ou 

remoção de uma variável foi feita ao se comparar a razão de verossimilhança do 

modelo sem a variável, com o modelo com todas as variáveis. Para avaliação do 

ajuste do modelo aos dados, utilizou-se o teste de Hosmer e Lemeshow, que indica 

que o modelo está ajustado aos dados para valores do teste que apresentam 

p>0,05. O teste de ajuste do modelo foi complementado pelo valor de R² de 

Nagelkerke para avaliação da significância substantiva do modelo através de um 

indicador que varia de 0 a 1 e pode ser compreendido como análogo à variância 

explicada de um modelo de regressão linear representada pelo seu coeficiente de 

determinação R². A avaliação de quão melhor o modelo construído era capaz de 

predizer o desfecho foi feita através de sua comparação com um modelo em que 
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somente a constante é utilizada para predizer a categoria com maior proporção, a 

hipótese nula de que o modelo final tinha a mesma capacidade preditiva do modelo 

somente com a constante foi avaliada através do teste de Omnibus para os 

coeficientes do modelo, adotando o valor de p≤0,05 para rejeição da hipótese nula. 

Adicionalmente, foi identificado que as variáveis explicativas não apresentavam 

multicolineariedade. Em um dos modelos a satisfação com o curso, por apresentar 

no cruzamento com o desfecho, células com observações igual a zero, foi retirada 

do modelo. 

 

 
3.5.2 - Análise dos dados qualitativos (entrevistas) 

 

 

As entrevistas foram transcritas na íntegra e identificadas com as iniciais P e 

R de acordo com o grupo ao qual os entrevistados pertenciam (grupo de possíveis 

fatores de Proteção e de Risco), seguidos do número 1 à 6 (Apêndice F). A fala do 

entrevistador foi transcrita em negrito e a do entrevistado sem nenhum destaque 

tipográfico. As características de linguagem de cada entrevistado foram 

preservadas.  

Além das 12 entrevistas realizadas, ainda compunham o corpus informações 

sobre curso, sexo e droga de uso de cada participante. Essas informações foram 

apresentadas com o objetivo de contextualizar as entrevistas, bem como de 

caracterizar os participantes e mostrar a heterogeneidade da amostra. A fim de 

preservar a identidade dos entrevistados, foram utilizadas iniciais fictícias de A à M. 

Além disso, as datas de realização das entrevistas foram alteradas em relação ao 

dia real, porém o intervalo de realização entre uma e outra foi mantido. Outras 

informações gerais de cunho inferencial das minhas impressões sobre os 

entrevistados, seja no começo ou durante a entrevista, foram descritas 

resumidamente. 

As entrevistas foram submetidas ao processo de análise de conteúdo 

temática (BARDIN, 1977; MINAYO, 1992). Foram realizadas sucessivas leituras das 

entrevistas transcritas que me proporcionaram maior familiaridade e intimidade com 

o material de análise. A partir desse processo repetitivo e minucioso de leitura do 

corpus, a categorização temática começou a ser construída, sendo constantemente 
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aperfeiçoada dentro de um movimento cíclico de afastamento e aproximação do 

corpus. 

É impossível para mim desconsiderar a existência a priori de categorias de 

análise, especialmente por força de pressuspostos teóricos revelados na intenção do 

procedimento de abordagem quantitativa. Entretanto, esforcei-me em alcançar um 

distanciamento dessa condição, por entender que isso me permitira estar atento 

para explorar mais livremente o material de análise e captar categorias que não 

puderam ser inicialmente cogitadas. 

Finalizado o processo de categorização, a comunicação dos resultados 

ocorreu através da produção, para cada categoria, de um texto descritivo e 

compreensivo que expressasse o conjunto de significados presentes nas diversas 

unidades de análise incluídas em cada uma delas. Os fragmentos ilustrativos das 

categorias identificadas foram transcritos em destaque seguidos das informações, 

entre parênteses, indicativas do grupo de origem (P e R) e do número da frase 

dentro do texto da entrevista. Reservei para a seção discussão, a exploração mais 

detalhada das possíveis interpretações desses significados, em conjunto com os 

resultados quantitativos, considerando meu conhecimento teórico e o diálogo com 

outros estudos, apoiado em conceitos psicanalíticos e da teoria Emerging Adulthood 

(ARNETT, 2005). 

 

 

3.6 - Procedimentos éticos 
 
 

Este estudo segue os critérios e observações descritos na Resolução 196/96, 

que aborda a ética em pesquisa no Brasil. O estudo foi submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da FMRP através do 

processo HCRP nº10275/2004 (Anexo A). Além disso, o estudo tem o consentimento 

e apoio da Comissão de Graduação da FMRP-USP para que a apresentação da 

pesquisa e entrega dos questionários ocorressem nas salas de aula (Anexo B). 
A participação dos estudantes nesta pesquisa é voluntária. É enfatizada a 

confidencialidade dos dados e a garantia do anonimato dos participantes. Além 

disso, os estudantes foram informados dos objetivos e abrangência da pesquisa, 

bem como da possibilidade de retirarem seu consentimento em qualquer fase da 



Metodologia 

45 

pesquisa sem nenhum tipo de penalidade ou prejuízo, especialmente acadêmico, 

através do Termo de consentimento Livre e Esclarecido. Os participantes que 

desejaram receber ajuda terapêutica foram orientados a buscar atendimento no 

CAEP. 
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4.0 - RESULTADOS 
 
 

4.1 - Análise da perda amostral 
 

 

Os dados obtidos na Fase 2 (T2) indicaram uma perda amostral de 47 

(35,6%) estudantes. A comparação entre esses estudantes e os 85 participantes que 

compuseram a amostra final do estudo não apresentou diferenças estatísticas para 

todas as variáveis de interesse do estudo, sugerindo que os resultados poderiam ser 

extensíveis para a amostra perdida. 

 
 

4.2 - Caracterização da amostra 
 

 

A amostra deste estudo teve a participação de 85 estudantes (28 homens e 

57 mulheres) da FMRP. Os estudantes da amostra apresentaram uma média de 

idade de 23,4 anos (DP=1,7), no momento da Fase 2 (T2), e, na sua maioria, 

caracterizaram-se por serem solteiros (97,6%), não residirem com os pais ou 

familiares (81,2%), por possuírem uma renda superior a três mil reais (57,8%) e por 

serem praticantes de alguma religião (61,2%), conforme descrito na Tabela 2. Não 

foram observadas diferenças estatísticas entre o grupo de homens e de mulheres no 

que se refere às variáveis sociodemográficas analisadas. Essa semelhança 

observada na distribuição por gênero indica uma boa consistência interna da 

amostra para as análises estatísticas apresentadas na sequência.  
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Tabela 2 - Caracterização dos participantes do estudo (n=85) 

Características Sociodemográficas Categoria 
Amostra Total

n % 

Sexo 
masculino 28  32,9 
feminino 57 67,1

Estado civil solteiro 83 97,6
casado 2 2,4 

Reside com pais ou familiares sim 16 18,8
não 69 81,2

Renda familiar 
até 3000 35 42,2
de 3000 a 5000 22 26,5 
acima de 5000 26 31,3

Religião praticante 52 61,2
não praticante 33 38,8

 

 

 

4.3 - Caracterização do uso de álcool e outras drogas 
 

 

A Tabela 3 descreve o uso de álcool e outras drogas (ilícitas e medicamentos) 

entre os estudantes durante a Fase 1 (T1, períodos iniciais do curso) e a Fase 2 (T2, 

períodos finais do curso). De uma maneira geral, ao longo da formação acadêmica 

dos universitários, observa-se um aumento na prevalência dos diferentes padrões de 

consumo das drogas avaliadas. Entretanto, nenhuma diferença estatisticamente 

significante foi verificada, na amostra geral, entre a Fase 1 e a Fase 2 para as 

prevalências de uso de álcool no ano (81,9% - 88,1%), binge drinking (20,5% - 

22,6%), uso problemático de álcool (16,9% - 22,6%) e uso de drogas ilícitas e 

medicamentos no ano (25,6% - 26,8%). 
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Tabela 3 - Prevalência do uso de álcool e outras drogas (ilícitas e medicamentos) 
entre os universitários durante a Fase 1 (T1) e a Fase 2 (T2) 

Drogas Padrão de consumo T1  T2 p 
n %  n % 

Álcool 
uso no ano 68 81,9  74 88,7 0,11
binge drinking 17 20,5  19 22,6 0,83 
uso problemático 14 16,9  19 22,6 0,30

Ilícitas e medicamentos uso no ano 21 25,6  22 26,8 0,80 

Teste de McNemar 
 

 

Por sua vez, uma análise pormenorizada entre os gêneros revelou uma 

diferença importante para o padrão de consumo do tipo binge, entre as Fases 1 e 2, 

apenas para os homens (p=0,01), cuja prevalência aumentou de 15,4% (n=4) para 

40,7% (n=11), enquanto para as mulheres ocorreu uma diminuição de 22,8% (n=13) 

para 14,0% (n=8), mas sem diferenças significativas (Figura 3). Isso indica que a 

prevalência do consumo excessivo de álcool, que caracteriza os episódios de binge 

(cinco ou mais doses em uma única ocasião), foi significativamente maior para o 

gênero masculino nos períodos finais do curso em comparação com os períodos 

iniciais. 
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Figura 3 - Prevalência de binge drinking entre homens e mulheres na Fase 1 (T1) e 
na Fase 2 (T2) 

   * p≤0,05 (Teste de McNemar) 

* 
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4.4 - Caracterização das variáveis do contexto da vida acadêmica 
 
 

• Satisfação com a carreira, com o curso, com o desempenho escolar e 
participação em atividades extracurriculares 

 

 

A Tabela 4 descreve a distribuição de estudantes satisfeitos com a carreira, 

com o curso e com o desempenho, além da participação em atividades 

extracurriculares na Fase 1 (T1) e na Fase 2 (T2). Dessas variáveis do contexto 

estudantil, todas apresentaram um aumento na prevalência entre os tempos 

estudados exceto a satisfação com a carreira. Nesse sentido, o percentual de 95% 

(n=79) de estudantes satisfeitos com a carreira na Fase 1 diminui para 87,1% (n=74) 

na Fase 2. Embora essa redução não seja estatisticamente significativa, vale 

destacar uma diferença marginal detectada (p=0,06) que pode ser clinicamente 

relevante na avaliação do conjunto dos dados. 

Conforme já escrito, houve um aumento nas prevalências, entre a Fase 1 e a 

Fase 2, de estudantes satisfeitos com o curso (84,5% - 87,1%) e envolvidos em 

atividades extracurriculares (77,6% - 85,9%),  mas sem diferenças estatisticamente 

significativas. Por outro lado, o aumento na prevalência de estudantes satisfeitos 

com o próprio desempenho acadêmico (55,3% - 70,6%) foi significativamente maior 

na Fase 2 em comparação com a Fase 1 (p=0,01). 

  

 
Tabela 4 - Distribuição dos estudantes satisfeitos com a carreira, o curso e o 

desempenho e envolvidos em atividades extracurriculares 
na Fase 1 (T1) e na Fase 2 (T2) 

Variáveis acadêmicas T1  T2  p n %  n %  
Satisfação com a carreira 79 95,2  74 87,1  0,06 
Satisfação com o curso 71 84,5  74 87,1  0,79 
Satisfação com o desempenho 47 55,3  60 70,6  0,01* 

Participação em atividades extracurriculares 66 77,6  73 85,9  0,21 
*p≤0,05 (Teste de McNemar) 
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• Sofrimento emocional 
 

 

O escore total do instrumento SRQ-20 apresentou uma pontuação média de 

5,2 (DP=4,1) na Fase 1 e de 4,4 (DP=4,1) na Fase 2, indicando uma diminuição 

significativa do escore total médio que avalia um conjunto de sintomas psiquiátricos 

característicos de sofrimento emocional (p=0,04). Nesse sentido, considerando-se o 

ponto de corte do instrumento SRQ-20 maior ou igual a sete, foram rastreados 31 

(36,5%) estudantes na Fase 1 e 23 (27,1%) na Fase 2. Isso confirma os dados 

anteriores de que houve uma redução na prevalência de casos positivos para 

sofrimento emocional, mas que não se mostrou estatisticamente significativa, ao 

contrário do escore total médio obtido no instrumento. 

 

 

• Expectativas sobre o uso de álcool 
 

 

A Tabela 5 descreve a média e o desvio-padrão dos escores total e das sete 

escalas do instrumento AEQ-A na Fase 1 (T1) e na Fase 2 (T2). A medida da 

expectativa do uso de álcool pelo instrumento AEQ-A apresentou um escore total 

médio de 49,39 (DP=13,10) na Fase 1 e de 46,75 (DP=13,87) na Fase 2, num total 

de 90 pontos possíveis. Esse resultado indicou uma redução significativa das 

expectativas associadas ao uso de álcool (p=0,05) para todo o grupo de estudantes 

da amostra. Dentre as sete escalas avaliadas, houve diferença estatisticamente 

significativa, entre a Fase 1 (T1) e a Fase 2 (T2), apenas para o escore médio da 

expectativa de excitabilidade (p<0,01) e de relaxamento e redução de tensão 

(p=0,01), sendo que ambas apresentaram uma diminuição nos seus escores. 
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Tabela 5 - Média (M) e desvio-padrão (DP) dos escores total e das escalas do 
instrumento AEQ-A na Fase 1 (T1) e na Fase 2 (T2) 

Expectativas do uso de álcool 
T1  T2  

p 
M DP  M DP  

Transformações globais positivas 4,81 3,47  4,27 3,09  0,10 
Relações sociais 8,43 2,63  8,14 2,82  0,33 
Habilidades cognitivas e motoras 0,51 0,7  0,46 0,87  0,53 
Sexualidade 3,32 2,12  3,05 2,09  0,34 
Prejuízo cognitivo-comportamental 20,20 3,19  19,99 3,44  0,63 
Excitabilidade 2,61 1,25  2,22 1,39  < 0,01*
Relaxamento ou redução de tensão 9,51 2,92  8,63 3,35  0,01* 
Escore total AEQ-A 49,39 13,10  46,75 13,87  0,05* 
*p≤0,05 (Teste T) 

 

 

4.5 - Associações entre variáveis e modelos explicativos do consumo de 
substâncias no contexto da vida acadêmica 

 
 

• Associação entre uso de álcool e de outras drogas com o contexto da vida 
acadêmica 

 

 

Dentre as diferentes variáveis de desfecho utilizadas no estudo que 

caracterizam o uso de álcool, apenas o uso do tipo binge mostrou associação 

significativa com algumas variáveis do contexto acadêmico. Assim, objetivando 

maior simplicidade na apresentação dos dados, foi apresentada apenas a 

associação entre binge drinking e as variáveis explicativas características do 

contexto da vida acadêmica (Tabela 6). Na Fase 1 (T1) não houve associação 

significativa com nenhuma variável. Entretanto, na Fase 2 (T2), o uso do tipo binge 

apresentou associação significativa com o sexo masculino (p=0,01) e com a idade 

acima dos 23 anos (p=0,04). 
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Tabela 6 - Associação entre binge drinking e variáveis acadêmicas na Fase 1 (T1) e 
na Fase 2 (T2) 

Variáveis acadêmicas 
BINGE DRINKING 

T1  T2 
n % p n % p

Sexo Masculino 26 23,5 0,56  27 57,9 0,01* 
Idade (T1>20 anos; T2>23 anos) 58 70,6 >0,99  36 63,2 0,04* 
Não residir com os pais 63 88,2 0,22  68 94,7 0,10 
Satisfação com a carreira 77 94,1 >0,99  73 89,5 >0,99 
Satisfação com o curso na FMRP 69 88,2 >0,99  73 94,7 0,44 
Satisfação com desempenho 46 41,2 0,27  59 63,2 0,57 
Participação em atividades 
extracurriculares 65 70,6 0,51  72 78,9 0,45 

DUSI abaixo da média (T1<4.45; T2<4,26) 50 41,2 0,09  25 15,8 0,16 
SRQ positivo (≥7) 31 41,2 0,78  23 31,6 0,77 
AEQ-A acima da média (T1>49,39; 

T2>46,75) 44 52,9 >0,99  43 68,4 0,12 

*p≤0,05 (Teste Qui-quadrado) 

 

 

Por sua vez, o uso de drogas ilícitas e de medicamentos no ano apresentou 

associação significativa com variáveis do contexto acadêmico apenas na Fase 1 

(T1), ou seja, nos períodos iniciais da formação universitária (Tabela 7). Neste 

período (T1), o uso no ano de drogas ilícitas e de medicamentos mostrou 

associação com um escore abaixo da média da amostra no DUSI (p=0,02). 

Contrariamente, isso sugere que quanto menores os problemas e dificuldades de 

rendimento escolar e de uma autopercepção mais positiva do próprio desempenho 

acadêmico maior o uso no ano de drogas ilícitas e medicamentos dos participantes 

do estudo. Paralelamente, idade acima da média na Fase 1 (T1) indicou uma 

associação marginal com um maior consumo daquelas drogas (p=0,06). Entretanto, 

conforme descrito anteriormente, não foi observada nenhuma associação entre as 

variáveis na Fase 2 (T2). 
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Tabela 7 - Associação entre uso de drogas ilícitas e medicamentos no ano e 
variáveis acadêmicas na Fase 1 (T1) e na Fase 2 (T2) 

Variáveis acadêmicas 

USO DE ILÍCITAS E MEDICAMENTOS 
NO ANO 

T1  T2 
n % p n % p

Sexo Masculino 26 38,1 0,58  27 31,8 1 
Idade (T1>20 anos; T2>23 anos) 56 85,7 0,06  35 54,5 0,21 
Não residir com os pais 61 66,7 0,39  67 86,4 0,74 
Satisfação com a carreira 76 95,0 0,56  72 86,4 >0,99 
Satisfação com o curso na FMRP 69 90,5 0,72  71 90,9 0,71 
Satisfação com desempenho 46 47,6 0,44  57 63,6 0,59 
Participação em atividades 
extracurriculares 64 85,7 0,38  71 90,9 0,72 

DUSI abaixo da média (T1<4.45; T2<4,26) 49 38,1 0,02*  25 22,7 0,71 
SRQ positivo (≥7) 30 52,4 0,11  22 27,3 >0,99 
*p≤0,05 (Teste Qui-quadrado) 

 

 

• Modelo explicativo para BINGE DRINKING no contexto da vida acadêmica 
 

 

O modelo final que buscou alcançar um melhor ajuste dos dados em função 

das razões de verossimilhança das relações entre as variáveis explicativas com o 

desfecho BINGE DRINKING, no primeiro momento de avaliação do estudo (T1), 

apresentou diferença estatística em relação à hipótese nula (p=0,04; X²=6,24; df=2, 

teste de Omnibus), conforme apresentado na Tabela 8. Utilizando-se duas variáveis 

do contexto acadêmico e a constante, este modelo conseguiu alcançar uma 

capacidade preditiva geral de 78,5% de classificação correta dos casos. Entretanto, 

a capacidade preditiva desse modelo para a amostra foi apenas para os casos com 

indicadores positivos no desfecho. O modelo proposto apresentou ajuste adequado 

aos dados (p=0,74; X²=0,59; df=2, teste de Hosmer e Lemeshow), com um valor de 

R² Nagelkerke=0,12. Apenas a constante e o escore do DUSI abaixo da média 

apresentaram significância estatística no modelo, indicando que os estudantes com 

escore do DUSI abaixo da média apresentavam risco de aproximadamente 3,3 

vezes de serem classificados como positivos para binge drinking em comparação 
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aos que apresentaram um escore acima da média no DUSI. Apesar de não 

apresentar significância estatística, o indicador “não mora com os pais” permaneceu 

no modelo como variável de ajuste.  

 

 

Tabela 8 - Valores ajustados de Odds Ratio para as variáveis preditoras associadas 
com o indicador de BINGE DRINKING na Fase 1 (T1) através do modelo de 

regressão logística backward stepwise para maximização das razões de 
verossimilhança (n=79) 

Preditores1,2,3,4 β Erro 
Padrão ORajustados IC 95% p Inferior Superior

Não mora com os pais -1,36 0,84 0,26 0,05 1,32 0,10 
DUSI abaixo da média 1,18 0,59 3,27 1,04 10,29 0,04* 
Constante 1,77 0,77 5,86   0,02* 
1 Modelo apresentou ajuste adequado aos dados (p=0,74; X²=0,59; df=2, teste de Hosmer e Lemeshow) 
2 Modelo apresenta diferença estatística em relação à constante (p=0,04; X²=6,24; df=2, teste de Omnibus) 
3 Capacidade Preditiva Geral 78,5%; Capacidade Preditiva Casos Positivos 0%; Capacidade Preditiva Casos 

Negativos 100% 
4 R² Nagelkerke=0,12 

 

 

No segundo momento de avaliação do estudo (T2), o modelo final de melhor 

ajuste para BINGE DRINKING também apresentou diferença estatística em relação 

à hipótese nula (p=0,001; X²=15,89; df=3, teste de Omnibus), conforme apresentado 

na Tabela 9. Desta vez, três variáveis do contexto acadêmico e a constante 

conseguiram alcançar uma capacidade preditiva geral de 78,5% de classificação 

correta dos casos. Por sua vez, a capacidade preditiva do modelo foi superior para 

os casos negativos (86,7%) de classificação correta quando comparada com a sua 

capacidade preditiva para casos positivos (52,6%). O modelo proposto também 

apresentou ajuste adequado aos dados (p=0,93; X²=0,15; df=2, teste de Hosmer e 

Lemeshow), mostrando uma melhor capacidade explicativa representada pelo 

coeficiente de R² Nagelkerke=0,27. Neste modelo, a constante não é 

estatisticamente significativa, indicando que apenas o sexo dos participantes e sua 

satisfação com o curso são variáveis significativas no modelo. Assim, pertencer ao 

sexo masculino esteve associado a um risco de aproximadamente 10 vezes em ser 

classificado como um caso positivo para binge drinking na Fase 2 (T2). Controlando-

se o efeito da variável sexo, os alunos satisfeitos com o curso apresentaram um 

risco de aproximadamente 17 vezes em serem classificados positivamente para 
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binge drinking na Fase 2 (T2). Embora não tenha apresentado significância 

estatística, a variável SRQ positivo (casos positivos de sofrimento emocional) 

permaneceu no modelo como variável de ajuste. 

 

 

Tabela 9 - Valores ajustados de Odds Ratio para as variáveis preditoras associadas 
com o indicador de BINGE DRINKING na Fase 2 (T2) através do modelo de 

regressão logística backward stepwise para maximização das razões de 
verossimilhança (n=79) 

Preditores1,2,3,4 β Erro 
Padrão ORajustados IC 95% p Inferior Superior 

Sexo Masculino -2,35 0,69 10,46 2,68 40,79 <0,001*

Satisfação com o curso -2,83 1,30 16,99 1,32 218,83 0,03* 
SRQ positivo -1,27 0,73 0,28 0,07 1,18 0,08 
Constante -14,45 0,85 0,24   0,09 
1 Modelo apresentou ajuste adequado aos dados (p=0,93; X²=0,15; df=2, teste de Hosmer e Lemeshow) 
2 Modelo apresenta diferença estatística em relação à constante (p=0,001; X²=15,89; df=3, teste de Omnibus) 
3 Capacidade Preditiva Geral 78,5%; Capacidade Preditiva Casos Positivos 52,6%; Capacidade Preditiva Casos 

Negativos 86,7% 
5 R² Nagelkerke=0,27 

 
 

• Modelo explicativo para DROGAS ILÍCITAS E MEDICAMENTOS no contexto 
da vida acadêmica 

 

 

O modelo final de melhor ajuste para USO DE DROGAS ILÍCITAS E 

MEDICAMENTOS NO ANO no primeiro momento de avaliação do estudo (T1) 

apresentou diferença estatística em relação à hipótese nula (p=0,005; X²=12,72; 

df=3, teste de Omnibus). Utilizando-se três variáveis do contexto acadêmico e a 

constante, o modelo conseguiu alcançar uma capacidade preditiva geral de 73,4% 

de classificação correta dos casos. Por sua vez, a capacidade preditiva foi superior 

para os casos negativos (83,1%) de classificação correta quando comparada a sua 

capacidade preditiva para casos positivos (45%). O modelo proposto apresentou 

ajuste adequado aos dados (p=0,61; X²=2,70; df=4, teste de Hosmer e Lemeshow), 

com capacidade explicativa representada pelo coeficiente R² Nagelkerke=0,22. O 

modelo proposto inclui apenas a constante e o DUSI abaixo da média como 

variáveis significativas. Assim, apresentar um escore abaixo da média no DUSI 
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esteve associado a um menor risco (proteção), cerca de 77%, em ser classificado 

como casos positivos para uso de drogas ilícitas e medicamentos no ano. Apesar de 

não indicar significância estatística, as variáveis “idade acima de 20 anos” e 

“satisfação com o curso” permaneceram como variável de ajuste no modelo (Tabela 

10). 

 

 

Tabela 10 - Valores ajustados de Odds Ratio para as variáveis preditoras 
associadas com o indicador de USO DE DROGAS ILÍCITAS E MEDICAMENTOS 

NO ANO na Fase 1 (T1) através do modelo de regressão logística backward 
stepwise para maximização das razões de verossimilhança (n=79)  

Preditores1,2,3,4 β Erro 
Padrão ORajustados IC 95% p Inferior Superior 

Idade acima de 20 anos 1,28 0,72 3,50 8,66 14,15 0,07 
Satisfação com o curso -1,67 1,13 5,34 0,58 49,00 0,14 
DUSI abaixo da média -1,46 0,57 0,23 0,08 0,71 0,01* 
Constante 1,32 0,44 3,73   <0,001*
1 Modelo apresentou ajuste adequado aos dados (p=0,61; X²=2,70; df=4, teste de Hosmer e Lemeshow) 
2 Modelo apresenta diferença estatística em relação à constante (p=0,005; X²=12,72 df=3, teste de Omnibus)  
3 Capacidade Preditiva Geral 73,4%; Capacidade Preditiva Casos Positivos 45%; Capacidade Preditiva Casos 

Negativos 83,1% 
4 R² Nagelkerke=0,22 

 

 

Utilizando-se as variáveis propostas, não foi possível ajustar um modelo 

explicativo para USO DE DROGAS ILÍCITAS E MEDICAMENTOS NO ANO no 

segundo momento de avaliação do estudo (T2), uma vez que o melhor modelo 

ajustado no último passo das análises não indicou diferença estatística em relação à 

capacidade preditiva da constante (p=0,94; X²=0,005; df=1, teste de Omnibus) que, 

sozinha, apesar de não conseguir explicar nenhum caso negativo, foi capaz de 

classificar 100% dos casos positivos, com capacidade preditiva geral de 72,2%. 

 

 

4.6 - Síntese dos dados quantitativos com significância estatística 
 
 

A Tabela 11 apresenta um panorama simplificado e amplo dos resultados 

estatisticamente significativos das análises quantitativas. 



 

 

Resultados 

  
 

Tabela 11 - Síntese dos resultados estatisticamente significativos das análises quantitativas sobre as variáveis estudadas e o seu 
respectivo teste estatístico

VARIÁVEL RESULTADOS TESTE ESTATÍSTICO 

Binge drinking 

• Homens aumentaram padrão binge entre T1 e T2 • p=0,01 (Teste de McNemar) 

• Associação positiva com sexo masculino e idade acima da média em T2 • p=0,01; p=0,04 (Teste Qui-quadrado) 

• Autoavaliação de baixo prejuízo no desempenho escolar decorrente do 
uso de álcool foi indicativo de um risco 3 vezes maior para consumo do 
tipo binge em T1 

• p=0,04 (Regressão logística 
backward stepwise) 

• Ser do sexo masculino e estar satisfeito com o curso foram, 
respectivamente, indicativos de risco 10 e 17 vezes maior para consumo 
do tipo binge em T2 

• p<0,001; p=0,04 (Regressão logística 
backward stepwise) 

Drogas ilícitas e 
medicamentos 

• Associação marginal com idade acima da média em T1 • p=0,06 (Teste Qui-quadrado) 

• Associação com autopercepção de baixo prejuízo no desempenho 
escolar decorrente do uso de drogas em T1 

• p=0,02 (Teste Qui-quadrado) 

• Autoavaliação de baixo prejuízo no desempenho escolar decorrente do 
uso de drogas foi indicativo de menor risco para consumo de drogas 
ilícitas e medicamentos em T1 

• p=0,01 (Regressão logística 
backward stepwise) 

Satisfação com a carreira • Diminuição marginal da satisfação com a carreira entre T1 e T2 • p=0,06 (Teste de McNemar) 

Satisfação com o desempenho • Aumento da satisfação com o desempenho entre T1 e T2 • p=0,01 (Teste de McNemar) 

Sofrimento emocional • Diminuição do escore médio de sofrimento emocional entre T1 e T2 • p=0,04 (Teste t) 

Expectativas do uso de álcool 
• Diminuição do conjunto total de expectativas associadas ao uso de 

álcool, especialmente de excitabilidade e relaxamento e redução de 
tensão entre T1 e T2 

• p=0,05; p<0,01; p=0,01 (Teste t) 
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4.7 - Análise dos dados qualitativos (entrevistas) 
 

 

• Dissociando... “Faça o que eu digo, não faça o que eu faço!” 
 

 

O conhecimento é relatado como um elemento potencial de discernimento 

sobre o consumo de álcool e outras drogas no que se refere aos seus efeitos no 

organismo e a consequente decisão acerca do uso ou não. 

 
“Não adianta proibir (...) acho que só o conhecimento mesmo de com o 
quê você esta se metendo vai prevenir, eu acredito.” (P2,40) 
 
“Tem as aulas, a gente aprende todo o metabolismo e a convivência com 
pacientes de uso crônico... assim, nós temos a consciência.” (P6,26) 

 

Entretanto, esse julgamento não parece agir isoladamente, pois esse discurso 

foi observado em universitários da amostra que traziam outras falas coerentes com 

esse conhecimento (traços de personalidade e valores familiares). O discurso mais 

frequente parece carregar um recorrente processo de dissociação entre o 

conhecimento adquirido na formação em saúde e a sua reprodução na prática 

clínica dos estágios. Nesse sentido, a experiência pessoal e a prática profissional 

caminham em sentidos opostos e o estudante acredita que pode fazer 

recomendações aos pacientes e consumir bebidas alcoólicas em excesso. O trecho 

a seguir ilustra essa dupla realidade em que o estudante transita, ou seja, o seu 

conhecimento e a sua vivência: 

 
“(...) quando você está lá em um contexto, em um hospital lidando com um 
paciente que tem um alcoolismo ou você faz um inquérito e o paciente tem 
alcoolismo, parece que é uma outra situação, parece que o estudante vive 
em duas realidades, o álcool com ele e o álcool com os outros.” (R1,2) 

 

Penso que é importante considerar ainda uma característica bastante comum 

entre os jovens que permeia esse mecanismo de dissociação. Trata-se do 

sentimento de onipotência através do qual o estudante acredita estar imune às 

consequências deletérias do uso de álcool e de outras drogas. Dessa forma, 
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considerar-se onipotentemente acima dos prejuízos decorrentes do consumo de 

substâncias também pode ser uma manifestação com caráter dissociativo. 

 
“(...) nunca pensam que ‘ah, isso pode acontecer comigo’, porque a 
maioria julga que faz aquele uso social, não aquele uso que vai levar a 
algum problema mais sério. Então, não sei se faz muito efeito mesmo pras 
pessoas em geral ter o conhecimento, as informações.” (P3,20) 
 
“(...) ver que se você pegar o carro e sair bebendo o que vai acontecer, 
porque têm pessoas que se acham onipotentes, que nada vai acontecer, 
‘não, eu estou bem, eu vou pegar o carro’.” (P5,34) 

 

 

• Moratória social: um amplo sentido da vida universitária 
 

 

O discurso dos universitários entrevistados reflete o período universitário com 

um sentido bastante peculiar de que, nesse momento da vida e nesse contexto, tudo 

é permitido e “perdoado”. Em outras palavras, essa compreensão implica em uma 

espécie de moratória social antes do ingresso definitivo no universo adulto. A 

faculdade é vista como a “última chance” de ser irresponsável e de viver o final da 

juventude de forma intensa e sem preocupações com o dia de amanhã. 

 
“(...) na faculdade tem aquela coisa de eu estou na faculdade e eu vou 
aproveitar a vida porque daqui a uns seis anos, por exemplo, eu vou me 
formar e aí eu sei que não vou poder ficar abusando das coisas porque eu 
vou ter a responsabilidade do meu trabalho.” (P3,6) 
 
“(...) vai sair da faculdade e não vai mais ter a mesma facilidade que está 
tendo. Vai mudar completamente, continuar no mesmo ritmo não dá, né? 
Seria meio irresponsabilidade. Faculdade é faculdade.” (R4,32) 

 

A construção social da vida universitária parece revelar como um de seus 

atributos uma realidade quase paralela de festas com bebidas, drogas e sexo. Aliada 

a uma imagem de aparente permissividade e autoconcessões, como visto 

anteriormente, essa realidade acaba por despertar a curiosidade dos jovens 

ingressantes, ansiosos em confirmá-la.  

 
“(...) essa própria imagem que já é passada da faculdade antes de você 
entrar, que é uma, assim... ah, um ambiente cheio de festas com muita 
bebida. Então eu acho que essa imagem já influencia os jovens a entrar 
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querendo ver isso ou querendo saber porque é que tem essa imagem.” 
(R5,12) 
 
“Eu não sei, eu acho que era muito a imagem que eu tinha da faculdade, 
de festas, bebidas, mulher.” (R2,12) 
 
“Vida louca. Tanto pelo o que eu vivenciei o que todo mundo fala dos 
universitários. Porque antes de eu entrar na universidade todo mundo 
falava, ‘ah, entrar na faculdade, é outra coisa, outra vida’.” (R4,46) 

 

 

• Expectativas positivas sobre os efeitos das drogas 
 

 

Há repetidos relatos que indicam um uso de substâncias especificamente 

direcionado para atender expectativas previamente construídas entre os estudantes. 

Independente da droga de escolha, o efeito mais desejado ou associado ao 

consumo é de relaxamento e redução de tensão, conforme observado na sequência 

abaixo: 

 
“Acho que a pessoa acaba talvez bebendo mais por se sentir estressada e 
acaba querendo extravasar.” (P1,22) 
 
“É o fato de você se sentir bem (...) você esquece dos seus problemas, 
você tipo relaxa.” (P4,4) 
 
“(...) como eu estou sob muita pressão aqui, eu vou usar aquilo ali 
[qualquer droga] pra diminuir a minha pressão.” (R1,10) 

 

 

• “Leveza” do álcool X “peso” das ilícitas 
 

 

Parece haver uma clara distinção entre o consumo de álcool e de drogas 

ilícitas no sentido, aparentemente, de tolerância e aceitação ao uso de bebidas mas 

de repúdio ao consumo de ilícitas. Os estudantes suavizam o discurso sobre o 

consumo de álcool, especialmente quando eles próprios o fazem, associando-o a 

características positivas e desejáveis. Por outro lado, o uso de drogas ilícitas implica 

em um estigma de “mau aluno” ou “problemático”, inclusive com relatos posteriores 

à entrevista do estudante P6, de vergonha por ter feito uso de maconha. 
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“(...) você vê todo mundo bebendo, os caras que bebem são os legais, os 
que bebem são os que estão na festa, são os que estão na situação boa.” 
(P4,12) 
 
“(...) você já associa aquilo ao uso da droga como uma coisa negativa. 
Tem muitas pessoas que usam álcool na faculdade, mas quem usa drogas 
são aqueles que já têm algum tipo de problema.” (P4,14) 

 

 

• Recreação e confraternização 
 

 

O consumo com finalidade recreacional parece uma forte ideia presente no 

imaginário dos universitários. O consumo de substâncias é visto como fator de 

quase desejabilidade social com um sentido de (re)unir para se confraternizar. 

 
“Eu acho que pro universitário o álcool é motivo de festa, pra se juntar e de 
fazer reunião.” (P5,32) 

 

Inicialmente, isso pode sugerir um indício de que o álcool é um instrumento de 

união entre os jovens universitários. No entanto, não significa dizer que os 

estudantes consomem bebida alcóolica como um pretexto para se reunir e 

confraternizar, mas sim o oposto, ou seja, eles se reúnem para beber, pois o beber é 

primordialmente um ato coletivo. Por outro lado, é importante refletir que esse 

sentido é mais característico do universo adulto no qual o estudante acadêmico está 

ingressando sem tantos compromissos com o mesmo. Assim, o beber depois de 

reunir, talvez denote um sentido novo nessa nova realidade do cotidiano acadêmico 

dos estudantes. 

 
“E as pessoas estão sempre ‘ah, não, vamos sair pra beber’, não é uma 
coisa que, pelo menos pra mim, antes da faculdade era ‘ah, não, vamos 
sair pra balada, pra dançar’. (P3,16) 
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• Festas universitárias: quando a facilidade de acesso pode se tornar banal e 
tentadora 

 

 

As festas universitárias aparecem como um divisor do contato com o uso de 

substâncias, em especial o álcool. Embora os estudantes muitas vezes relatem o 

consumo de álcool e até de outras drogas em diferentes momentos da vida 

anteriores ao ingresso na universidade, as festas universitárias frequentemente 

parecem transcender qualquer experiência direta ou indireta prévias com o consumo 

de substâncias no que se refere à quantidade e frequência. 

O primeiro argumento nessa direção se refere à facilidade de acesso e 

disponibilidade que são declaradamente reconhecidas pelos universitários. Esse 

aspecto pode ser tratado quase como uma verdade universal entre os jovens 

estudantes.   

 
“As festas também, um marco pra mim, são clássicas, são festas que você 
também acaba tendo um grande número de pessoas que acabam 
abusando de álcool do que sempre usaram durante a faculdade.” (R1,12)  
 
“(...) lá na festa, vamos dizer, pra mim só faltou ter o balcãozinho, assim, 
‘bebidas, drogas e não sei o quê’, não falo um estímulo, mas está lá, se 
você quiser está fácil o acesso.” (P2,16) 

 

O segundo argumento reflete o atrativo ao consumo desmedido das festas 

chamadas de open bar. Nessas festas é possível consumir a quantidade de bebidas 

que desejar sem pagar nada a mais por isso. Dessa forma, é comum observar que 

muitos reconhecem exceder o próprio limite alcoólico, justificando-se no fato de já ter 

pagado pela bebida. Essa condição, considerada como um atrativo para as festas, é 

claramente um convite à prática do binge drinking.  

 
“(...) eu basicamente ia em festa, era muita festa open bar, bastante gente 
falando pra eu experimentar. Foi quando eu tive o primeiro contato, que eu 
conheci o álcool, foi a primeira vez que eu fiquei bêbado.” (R2,4) 
 
“(...) muitas festas open bar, então você já pagou e fala ‘ah, já paguei, vou 
beber, né’.” (R6,10) 

 

É especialmente importante lembrar que nesse contexto a curiosidade pode 

exercer um papel crucial. Não é incomum a presença de estudantes nos cursos 
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universitários ansiosos e ávidos em satisfazer suas curiosidades sobre o uso de 

substâncias. Esse elemento pode desempenhar um papel detonador sobre a 

decisão de consumir ou não uma droga ou mesmo se exceder em seu uso. 

  
“Eu cheguei aqui e na cara dura me ofereceram. Acho que se dá 
curiosidade de experimentar, facilita mil por cento.” (P2,16) 
 
“Sente mesmo uma curiosidade de experimentar.” (P4,12) 

 

 

• O grupo e suas vicissitudes 
 

 

O grupo parece ser uma das mais importantes variáveis que atuam sobre o 

comportamento dos jovens, apresentando-se em diferentes aspectos nesta relação. 

No geral, os estudantes apontam o grupo como um condicionante favorável do 

consumo de substâncias, relatando uma pressão exercida pelos seus pares. 

 
“(...) eu já fui muito criticada por não beber, por não gostar de beber.” 
(P1,2) 
 
“(...) muito veterano que fica pixando, ‘não, não, você vai aparecer na 
festa, que a festa é pra vocês e não sei o que lá’, e você acaba indo.” 
(P3,14) 

 

Essa pressão parece ocorrer em diferentes momentos do cotidiano da vida 

estudantil em que o consumo está presente. Por sua vez, alguns estudantes podem 

não considerar a existência dessa pressão. É possível que essa pressão seja mais 

sentida como tal do que uma coerção ou imposição. Talvez existam outros 

elementos que se sobreponham a essa pressão externa que sejam de origem 

interna, ou seja, decorrente de uma necessidade pessoal do estudante. Essa 

necessidade pode ser de não ser visto como “maior careta” ou de “não ser olhado de 

modo negativo”, por exemplo: 

 
“Então rola meio que uma pressão geral no grupo e aquela coisa que se 
você não experimenta, ‘ah, não, não chama fulana pra ir na festa porque 
ela é maior careta’.” (R3,12) 
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“(...) há como se fosse uma pressão, uma pressão social, né? Você entra 
no primeiro ano, muitas pessoas são obrigadas a beber e se não bebem já 
te olham de modo negativo.” (P4,2)  

 

A possibilidade de ser reconhecido com estereótipos negativos parece gerar 

sobre o jovem universitário um desdobramento indesejável. Trata-se do isolamento 

ou afastamento das pessoas do grupo que apresenta o consumo de bebidas como 

uma norma de comportamento entre seus pares. Para manter aceso o desejo de 

socialização e de fazer amizades, o estudante acaba por se homogeneizar nas suas 

atitudes e, portanto, a consumir bebidas alcoólicas, cedendo àquela “pressão” do 

grupo. 
 
“Tem gente que fala que antes da faculdade não bebia nada, mas aí 
depois, como tem muitas festas, o pessoal foi meio que junto e com isso 
acaba bebendo...” (P3,2) 
 
“Mas o que eu vejo que as outras pessoas incentivam é o fato de você se 
socializar e tipo, está todo mundo fazendo, vamos fazer também.” (P4,4) 
 
“(...) têm muitos também que durante a faculdade, pra se sentir incluído 
algumas vezes passava por essa fase do álcool que você fica mais solto. 
Acaba usando o álcool pra tentar fazer as amizades.” (P5,26) 

 

Por sua vez, é possível encontrar casos em que o estudante parece resistir à 

tentação de sucumbir às pressões do grupo em favor do consumo de álcool ou 

outras drogas. Entretanto, essa atitude implica em um afastamento do grupo, 

despertando no jovem universitário um aparente sofrimento. Talvez esse sofrimento 

seja decorrente de uma frustração por se sentir “recusado” ao não aderir a um 

comportamento característico do grupo. Entendo que estamos falando aqui de um 

sentimento de não pertença e de não identificação com os pares do grupo. 

 
“(...) acabei me distanciando de muitas pessoas e no começo isso me feria 
um pouco, ‘nossa, só porque eu não faço isso, sabe?’.” (R3,22) 

 

Essa atitude de afastamento parece um comportamento interessante de ser 

compreendido, especialmente pelo fato de ter sido relatado exclusivamente pelos 

estudantes do grupo de “possíveis fatores protetores”. Entendo que apenas essa 

constatação já nos sugere um elemento diferencial na compreensão das relações 

estabelecidas com o consumo de substâncias para o grupo de “possíveis fatores de 

risco”. Os estudantes que declararam aquele comportamento relataram não gostar 
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de consumir bebidas alcoólicas ou de estarem presentes em situações em que o 

consumo se mostra claramente abusivo, conforme revelado nos evidentes sinais de 

embriaguez, por exemplo. A alternativa encontrada por esses estudantes é o 

distanciamento de pessoas e de um contexto considerado desagradável. 

 
“Eu não gosto de beber, e se eu ficar do lado de uma pessoa que bebe até 
cair eu não me sinto bem.” (P1,26) 
 
“Dependendo de certos lugares que era convidado pra ir eu já sabia se 
aceitava o convite ou não, dependendo de quem era a pessoa e 
dependendo de qual era o contexto também.” (P2,10) 
 
“Eu não gosto dessas situações de bebedeira, procuro ficar distante disso 
e das pessoas que curtem ficar ‘chapando’. Acho que são os meus valores 
pessoais e o distanciamento assim, das pessoas que ficam bebendo até 
cair.” (P5,18) 

 

Essa ideia provavelmente reflete uma percepção construída a partir da 

história de cada um desses estudantes. Embora não seja possível afirmar que 

componentes dessa história de fato contribuíram para a atribuição desse sentido, há 

novamente a compreensão de que esses estudantes não se identificam com as 

atitudes do grupo. Parece-me possível supor que nessa história existam valores 

familiares e culturais que compõem um conjunto de representações com um sentido 

reprovável ao comportamento de abuso do álcool, mas faltam elementos que 

ratifiquem essa interpretação. 

Por sua vez, embora as falas dos entrevistados se concentrem sobre o 

consumo de álcool, o uso de drogas ilícitas parece obedecer à mesma lógica, 

especialmente no que se refere ao sentimento de pressão exercido pelo grupo. 

Entretanto, há um aspecto importante a ser observado que é o seu uso conjunto e 

precedido pelo consumo de álcool. O consumo de bebidas alcoólicas representa 

uma espécie de precursor do uso de drogas ilícitas na medida em que a capacidade 

de julgamento é prejudicada pelo abuso de álcool, tornando o jovem universitário 

ainda mais vulnerável ao contexto do consumo de substâncias, conforme relato 

abaixo: 

 
“É... na faculdade também foi a primeira vez que eu vi gente usando 
drogas, mas eu nunca tinha visto e no primeiro ano eu experimentei 
maconha. Isso aconteceu na Intermed [jogos universitários entre cursos de 
medicina] depois de eu ter bebido, então eu diria que meu senso crítico 
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não estava presente. Também foi no meio das pessoas que estavam 
usando e me ofereceram e aí eu acabei usando também.” (R2,20) 

 

As reflexões até aqui apresentadas sobre os movimentos acerca do grupo e 

suas implicações no comportamento do uso de substâncias apresentam um 

desfecho preocupante. Há uma espécie de herança no que se refere às 

características que definem a dinâmica e as relações de grupo entre os jovens 

universitários. Assim, os elementos descritos anteriormente são repetidos a cada 

ano pelos estudantes ingressantes no ano em que se tornam veteranos, 

confirmando esse ciclo. 

 
“(...) eu sinto que tem muita gente que começa do mesmo jeito que eu 
comecei, experimenta e acaba tornando o consumo um hábito. E essas 
pessoas são os veteranos que no ano seguinte estão influenciando os 
outros calouros, como aconteceu comigo, como vem acontecendo.” 
(R2,32) 

 

 

• “Até onde eu posso ir?”: a tênue fronteira entre controle e liberdade na 
ausência dos pais 

 

 

O ingresso na vida acadêmica é habitualmente marcado pela saída dos 

jovens da casa de seus pais, conforme reflete a amostra do estudo com 81% dos 

participantes nessa condição. Essa ausência dos pais ou de um substituto que 

cumpra tal função no cotidiano dos estudantes pode implicar em um sentimento de 

maior liberdade para o jovem universitário. Nesse sentido, morar sozinho ou com os 

novos amigos de faculdade frequentemente promove um espaço de maior amplitude 

sobre o comportamento dos estudantes, uma vez que não há mais a presença 

fiscalizadora dos pais. Há inúmeros relatos que sinalizam esse fato, que é 

corroborado pela análise de regressão para o modelo de uso do tipo binge nos 

períodos iniciais da faculdade, quando, diferente dos períodos finais, não residir com 

os pais apresentou diferença estatística, explicando parte desse padrão de uso do 

álcool entre os estudantes. 

 
“(...) pode perder as estribeiras se for uma pessoa que não costumava 
beber por ter medo de chegar em casa e encontrar os pais, aqui não vai ter 
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esse risco. Quando chegar em casa, vai chegar mamado mesmo (...) e ir 
pra cama, sem tomar bronca nem nada.” (P6,18) 
 
“Se você não vai encontrar seu professor numa festa, você não vai 
encontrar um irmão mais velho, um pai, alguma coisa assim, então, você 
está naquele limite com um grupo realmente seu, muito igual. Então, não 
tem ninguém hierarquicamente que possa dar um limite. Então, você corre 
o risco de extrapolar, permite extrapolar esse limite.” (R1,6) 
 
“(...) você não tem uma supervisão direta, digamos assim, de alguém ou 
uma certa responsabilidade porque você pode chegar a hora que você 
quiser, se você quiser chegar bêbado todo dia, você chega.” (R6,2) 

 

Entretanto, há exemplos dos participantes incluídos no grupo de “possíveis 

fatores protetores” em que a o distanciamento físico dos pais não implica em uma 

facilidade para o consumo de substâncias, inclusive do álcool. Nesses casos, parece 

haver indícios de uma introjeção da função dos pais no que se refere aos limites 

desse comportamento e dos valores por eles transmitido sobre essa questão. Esse 

processo é comumente seguido de sentimentos de medo da reação dos pais, de 

vergonha e culpa pelo uso de drogas ilícitas ou do abuso de álcool. Muitas vezes, 

essa condição protetora reflete o comportamento dos próprios pais em relação ao 

uso de substâncias, mais especificamente ao consumo de álcool. 

 
“(...) dentro de casa, o meu pai não bebe, minha mãe não bebe. Eu fui 
ensinada a não beber, a não fumar, a não usar tipos de droga e coisa 
assim.” (P1,8) 
 
“(...) acho que por criação eu não bebia assim.” (P3,2) 

 

Essa variável parece ter grande importância na temática em estudo. A 

contundente repetição dos discursos anteriores nas entrevistas e a sua confirmação 

na análise de regressão dos dados quantitativos reforçam essa compreensão, 

inclusive com certa desqualificação da relevância de aspectos puramente 

acadêmicos, conforme mostra o trecho a seguir:  

 
“Eu acho que o que afasta mais não está nem na faculdade e sim na 
formação que a pessoa já traz.” (P5,24) 
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• Rotina estudantil no contexto universitário 
 

 

A rotina acadêmica implica em uma diversidade de transformações para a 

vida do jovem ingressante na universidade. Nesse novo contexto, muitos descrevem 

essa rotina como tendo uma elevada carga horária que reflete a variedade de 

exigências no cumprimento de horários, leituras, provas e trabalhos. Embora essas 

exigências acabem se alternando no foco de atenção dos estudantes, há períodos 

de pico nessa rotina que podem causar maior sobrecarga. Além disso, as 

comparações de desempenho são recorrentes em um ambiente que se caracteriza 

também pela grande competitividade. Assim, esse conjunto de cobranças parece se 

associar a um maior consumo de substâncias das quais se espera uma sensação de 

relaxamento e alívio, tornando-se, em certa medida, uma gratificação pelo período 

exaustivo e desgastante em que se encontrava. 

 
“A coisa mais comum que tem é acabou o curso ou acabou uma prova e 
todos dizem ‘vamos beber’.” (P4,18) 
“A carga horária da faculdade acaba pesando. Calmante também pela 
sobrecarga, fala ‘quero relaxar’ e usa e relaxa.” (P6,42) 

 

Curiosamente, o uso de drogas ilícitas e medicamentos no ano, nos períodos 

iniciais da faculdade, pareceu ser explicado em parte por uma insatisfação com o 

desempenho e casos positivos de sofrimento emocional, segundo a análise de 

regressão logística. Inicialmente, nossa hipótese era de que esse consumo fosse 

maior nos períodos finais da faculdade. Entretanto, é possível que haja uma maior 

sobrecarga para os estudantes justamente no ingresso na universidade devido a 

uma mudança na rotina de vida e nas relações de ensino-aprendizagem. Na 

universidade o estudante tem que reaprender a estudar, a buscar o conhecimento e 

ser um ator da sua formação profissional, necessitando abandonar uma postura de 

passividade diante desse cenário. Essa adaptação gera um desgaste natural, que se 

soma à ansiedade do contato com uma realidade repleta de novidades para a vida 

de muitos dos universitários podendo culminar no consumo de substâncias como 

uma alternativa a esse quadro apresentado: 

 
“(...) você está no colegial tem um sistema, você vai pra faculdade e é 
completamente diferente. É você e você e ninguém vai te dar tudo 
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mastigadinho, então, assim, é muita cobrança, tem que acompanhar e 
essa pressão, às vezes, surge em cima de você pra conseguir 
acompanhar, pra estudar, pra tirar nota e tal e aí você acaba, muitas 
vezes, exagerando, descontando em outros lugares esse desgaste, esse 
estresse.” (R3,26) 

 

Por outro lado, ao longo da formação acadêmica, os estudantes relatam um 

ganho de maturidade em virtude daquelas exigências do curso universitário. Nos 

períodos finais do curso, as atividades ligadas aos estágios parecem introduzir a 

noção de responsabilidade e restringir o consumo de substâncias. 
 
“(...) você vê muita gente que começa a fazer um estágio assim e aí fala 
‘ah, vou embora hoje mais cedo porque amanhã eu tenho estágio às sete 
horas no hospital’.” (P3,32) 

 

Esse ganho de maturidade respeita um processo natural do desenvolvimento 

na medida em que ocorre uma aproximação do universo adulto. Por sua vez, esse 

desdobramento tem seu tempo específico de acontecer para cada indivíduo. Além 

disso, é comum observarmos que a universidade pode adiar esse processo e tornar 

a realidade cronológica dos estudantes diferente daquela que pode ocorrer em 

jovens não universitários. Ainda assim, essa maturação da responsabilidade reflete 

um reconhecimento por parte do estudante da necessidade de preocupar-se com o 

seu desempenho acadêmico e mostrar uma postura condizente com o momento por 

ele vivido nesse contexto. Assim, a consciência dessa necessidade ou desse 

amadurecimento, decorrente de situações relacionadas ao momento específico dos 

períodos finais do curso, geram uma obrigação sobre o estudante, que começa a 

priorizar seu desempenho, antes prejudicado por consequências associadas ao 

consumo de substâncias, frequentemente do álcool. 

 
“Eu estava com a corda no pescoço, então diminui a frequência de sair, de 
se reunir com a galera.” (P2,26) 
 
“Se você se cobra mais pra estudar, então aquela possibilidade de ‘vou na 
festa e vou beber muito’, ela não se torna mais tão importante assim. 
Muitas vezes as pessoas até continuam bebendo, mas não é mais três, 
quatro vezes na semana. Acontece mais aos finais de semana justamente 
pelo fato de ter uma cobrança maior, de você ser cobrado pra ter uma 
postura.” (P4,20) 

 

É evidente que os casos de abuso de álcool não estão exclusivamente 

associados aos estudantes mais imaturos ou irresponsáveis. Entretanto, esse fato 
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revela os prejuízos acadêmicos presentes e o comprometimento com a própria 

formação, impondo limites à distorção do sentido primordial do estudante dentro da 

universidade, ou seja, sua formação profissional. Nesse sentido, a compreensão das 

informações avaliadas até o momento sobre os aspectos presentes no percurso 

acadêmico, especialmente no que se refere à maturidade e responsabilidade, pode 

ser curiosamente resumida no trecho a seguir de um dos participantes:  

 
“(...) as responsabilidades vão limitando ele [estudante] dele mesmo.” 
(R6,16) 
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5.0 - DISCUSSÃO 
 

 

Trata-se do primeiro estudo, de que temos conhecimento, com delineamento 

longitudinal para avaliar o uso de álcool e outras drogas entre os mesmos 

estudantes em dois momentos distintos do curso universitário. Além disso, a 

utilização de uma abordagem quantitativa e qualitativa de coleta e tratamento dos 

dados se soma à originalidade deste estudo, que buscou identificar aspectos do 

contexto da vida acadêmica associados ao consumo de substâncias entre os 

universitários e compreender os sentidos atribuídos pelos estudantes a essa 

possível associação. Esses pontos impuseram limitações para um diálogo mais 

amplo, aprofundado e comparativo com outros estudos da literatura científica. 

Devido ao atributo da legalidade do consumo de álcool e o oposto para as 

demais drogas avaliadas neste estudo, englobadas pelo nome de drogas ilícitas e 

medicamentos (sem prescrição médica), entendo ser necessário um olhar específico 

e particularizado sobre cada uma delas. Assim, em conformidade com o exposto, 

decidi discutir os resultados em dois tópicos distintos, ou seja, um abordando o 

consumo de álcool e o outro o consumo de drogas ilícitas e medicamentos, 

considerando em cada um deles as associações com as variáveis acadêmicas 

estudadas e as reflexões provenientes da análise das entrevistas. Também é 

preciso considerar que a discussão a seguir se deteve aos principais resultados das 

análises realizadas, tendo como perspectiva a compreensão do consumo de álcool e 

outras drogas no contexto da vida universitária. 

 

 

5.1 - Refletindo sobre o uso de álcool entre os universitários 
 
 

De uma forma geral, as prevalências dos diferentes padrões do consumo de 

álcool avaliadas neste estudo apresentaram um aumento, embora não significativo, 

ao longo do período da formação acadêmica. Os resultados indicaram um uso de 

álcool no ano de 81,9% (T1) e de 88,7% (T2), ou seja, semelhante ao observado em 

alguns estudos com amostra similar de universitários do estado de São Paulo. Tais 

estudos envolviam estudantes da área da saúde de universidades públicas e 
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encontraram uma prevalência de uso de álcool no ano de 82,3% (ANDRADE et al., 

1997), 82,6% (KERR-CORRÊA et al., 1999) e 84,7% (SILVA et al., 2006). Por sua 

vez, o estudo nacional realizado pela SENAD (2010) apresentou uma prevalência de 

72% de universitários que realizaram o mesmo padrão de consumo de álcool, porém 

com uma caracterização amostral mais heterogênea no que se refere a aspectos 

socioeconômicos e ao curso. 

Este mesmo estudo de abrangência nacional encontrou uma prevalência de 

25,3% de binge drinking e, desta vez, uma proporção ligeiramente superior ao que 

observamos entre os universitários do presente estudo (20,5% e 22,6%, 

respectivamente, em T1 e T2). Entretanto, a comparação mais relevante sobre o 

padrão de consumo do tipo binge está na variável gênero e, especialmente, no 

tempo de formação acadêmica. Enquanto as mulheres apresentaram uma redução 

entre os períodos T1 e T2 (22,8% - 14%), homens apresentaram um significativo 

aumento desse padrão excessivo de consumo nos últimos 30 dias (15,4% - 40,7%). 

Isso significa que o beber excessivo episódico entre os homens mais do que dobrou 

ao longo da formação universitária. Essas prevalências descritas anteriormente são 

ainda mais expressivas quando comparadas com universitários de todo o Brasil, em 

que 31,3% dos homens e 20,3% das mulheres realizaram este comportamento de 

beber excessivo episódico (SENAD, 2010). 

Esses resultados nos conduzem a refletir sobre a notória e preocupante 

mudança de comportamento dos homens diante do consumo excessivo de álcool ao 

longo do período de formação acadêmica. Por sua vez, esse comportamento parece 

apresentar diferentes modelos explicativos para os diferentes momentos de 

avaliação deste estudo, ou seja, os períodos iniciais (T1) e os períodos finais (T2) do 

curso. 

Nesse sentido, a tentativa de buscar uma compreensão para o 

comportamento de binge drinking no início do curso (T1) evidenciou de forma 

significativa a variável DUSI abaixo da média. Nesse momento, os estudantes que 

apresentaram autopercepção de baixo prejuízo no desempenho escolar decorrente 

do uso de álcool mostraram maior associação com o beber excessivo episódico. 

Uma possível explicação para esse fato é que os estudantes, justamente por não 

identificarem no seu comportamento de beber consequências negativas sobre suas 

atividades acadêmicas, podem se sentir menos vulneráveis aos efeitos do álcool. 

Isso significa que esses universitários podem apresentar um possível sentimento de 
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blindagem diante dos desdobramentos deletérios do álcool, ou seja, de um 

sentimento, tipicamente adolescente, de onipotência diante de tais efeitos 

prejudiciais e sua consequente sensação de invulnerabilidade social (FACUNDO; 

CASTILLO, 2005; MUZA, 2000). 

Aliada a essa realidade, há outra aparentemente bastante importante que 

corresponde à saída desses jovens universitários da casa de seus pais. Embora não 

tenha apresentado significância estatística na análise de regressão logística, não 

residir com os pais contribui para a construção do modelo explicativo em conjunto 

com o DUSI abaixo da média, alcançando valor preditivo geral para 78% dos casos 

positivos. Além disso, de acordo com os relatos dos estudantes, essa nova situação 

em suas vidas é frequentemente descrita como desejável e esperada, além de 

proporcionar uma ambicionada sensação de liberdade. É justamente nesse contexto 

que comportamentos desafiadores e anteriormente reprimidos pela presença física 

dos pais, como o uso de álcool, pode ocorrer de forma mais abusiva. Esse 

comportamento de risco – binge drinking – reflete a descoberta de si e a construção 

de sua identidade atual e adulta posterior, através de um processo, muitas vezes 

doloroso, da exploração de comportamentos desafiadores, da autonomia e do 

domínio de si mesmo (ARNETT, 2005). Nesse sentido, o beber excessivo surge 

como uma expressão do conjunto desses fatores. 

Entretanto, existe ainda outro aspecto de grande relevância presente nos 

discursos dos universitários e que se apresenta de forma intensa nesse momento 

inicial da formação acadêmica. Trata-se das festas universitárias e, em especial, do 

imaginário construído pelos jovens estudantes sobre esse popular evento da vida 

universitária. Alguns declaram uma curiosidade em conhecer como são as festas 

universitárias e relatam ainda uma ideia associada à liberdade excessiva que resulta 

em bebedeiras, drogas ilícitas e sexo. Novamente, conforme discutido 

anteriormente, a saída da casa dos pais distancia os estudantes de uma das suas 

referências de controle dos seus comportamentos, promovendo maior liberdade – 

algumas vezes confundida com libertinagem. 

Parte dessa liberdade decorre do fato de não residir com os pais, mas outra 

parte podemos atribuir a um sentimento de imputabilidade que muitos estudantes 

parecem mostrar diante de situações limites, dentre elas o comportamento do beber 

excessivo, ou seja, além do limite. Além da ideia narcísica e autocentrada 

característica da juventude (KESSLER et al., 2003), parece que também prepondera 
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uma espécie de moratória social direcionada a esse estrato da população. Essa 

liberdade em conjunto com o estímulo ao consumo também livre (típicos de festas 

open bar) de bebidas parece favorecer o comportamento de binge drinking 

(CARVALHO et al., 2009). 

As festas parecem transbordar um sentido de extrema liberdade, mas 

também concomitantemente de uma oportunidade de expressão da identidade e 

exploração de uma ampla oferta de possiblidades. Nesse espectro de possibilidades 

podemos observar claramente a origem de novas redes de afiliação permeadas pela 

presença do álcool. 

O uso excessivo de álcool nesse contexto das festas reproduz um 

comportamento que parece compartilhado e cultural entre os universitários dentro 

dos seus grupos (COLBY; COLBY; RAYMOND, 2009). Isso se torna evidente 

através do discurso de alguns estudantes que relataram que seus veteranos 

atuavam no sentido de incentivar o consumo de álcool, que eles próprios (veteranos) 

já o faziam. Esse mesmo comportamento era repetido pelos calouros nos anos 

subsequentes, ou seja, eles passavam a reproduzir o mesmo comportamento de 

seus veteranos, mantendo um ciclo de incentivo ao uso de álcool e reafirmando uma 

norma do grupo (MOREIRA; SMITH; FOXCROFT, 2009). Nesse sentido, as 

expressões compartilhado e cultural ajudam a definir uma parcela do padrão do uso 

de álcool como decorrente da expressão de uma força interna do grupo. Essa força 

interna do grupo não atua isoladamente, mas sim em parceria com uma força interna 

de cada estudante que podemos traduzir como um desejo de pertencer e se sentir 

parte integrante do grupo (RODRIGUEZ; SCHERER, 2008). A satisfação desse 

desejo descarta o medo de isolamento e exclusão que alguns universitários 

declararam nas entrevistas, motivando os jovens estudantes a se moldarem ao 

padrão de comportamento habitual do seu grupo, tornando o álcool um elemento 

agregador e de união grupal. 

Assim, nos períodos iniciais do curso (T1), algumas implicações específicas 

desse momento da vida acadêmica pareceram influenciar o consumo de álcool do 

tipo binge. Esse conjunto de variáveis compreende a autopercepção de um baixo 

prejuízo decorrente do uso de álcool, tendo como controle a variável não residir com 

os pais, aliada a um contexto de maior liberdade, festas e fantasias subjacentes, 

expectativas positivas do beber, sentimentos de onipotência, imputabilidade e o 



Discussão 

75 

perdão social para seus erros, além dos incentivos e das normas do grupo aliadas 

ao desejo do estudante em se sentir pertencente ao grupo (Quadro 4). 

Por sua vez, o conjunto de variáveis presentes nos períodos finais do curso 

(T2) que contribuem para explicar o comportamento de binge drinking nesse 

momento da formação acadêmica apresentou algumas diferenças em comparação 

ao que foi observado para os períodos iniciais. Inicialmente, é preciso destacar a 

parcela considerável dos homens (40%) que relataram, nos períodos finais do curso, 

ter feito um uso igual ou superior a cinco doses de álcool em uma única ocasião, no 

período de 30 dias, o que corresponde a praticamente o triplo das mulheres. Dessa 

forma, ser do sexo masculino apresentou um risco 10 vezes maior de binge drinking 

em comparação com o gênero feminino. De fato a literatura científica aponta que os 

homens apresentam um padrão de consumo tanto em quantidade quanto em 

frequência, maior do que as mulheres (NUNES et al., 2012; SENAD, 2010), mas isso 

foi observado apenas nos períodos finais do curso. 

Um aspecto aparentemente curioso presente no consumo excessivo de álcool 

nos períodos finais do curso foi a satisfação com o curso, ou seja, estudantes 

satisfeitos com seu curso apresentaram 17 vezes mais risco de manifestar esse 

comportamento. Embora não tenhamos encontrado pesquisas que tenham estudado 

essa temática anteriormente e, em um primeiro momento, esse resultado tenha nos 

causado uma impressão paradoxal, a compreensão desse dado se mostrou 

interessante em conjunto com as informações obtidas nas entrevistas. 

Uma dessas informações se refere ao uso recreacional e de confraternização 

que os jovens estudantes atribuem ao uso de álcool (PILLON; O´BRIEN; CHAVEZ, 

2005). O discurso dos universitários sinalizou a presença desse significado de forma 

mais evidente nos períodos finais do curso, pois este parece ter se construído ao 

longo da formação acadêmica e das práticas do beber desenvolvidas ao longo 

desse curso de tempo e dentro desse contexto. Assim, a vivência universitária, 

através da construção desse significado recreacional do consumo de álcool, 

produziria uma influência sobre o comportamento do beber. 

Essa interpretação tem como base outras variáveis do contexto da vida 

acadêmica que também podem ter seu papel motivador sobre o beber. Dentre elas, 

parece tangível pensar nas festas e nas questões relacionadas ao grupo, que, 

embora mais cristalizados e menos aparentes nessa relação em comparação com 

os períodos iniciais, podem contribuir para o desenvolvimento de uma ideia em que 
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o consumo de álcool adquira o significado de um ato coletivo, ou seja, em que os 

alunos se encontram para depois beber, uma vez que sozinhos, muito 

provavelmente, não o fariam. Dessa forma, o uso de álcool nas festas e em grupo 

converge para um momento de descontração, prazer e lazer com a finalidade de 

recreação e confraternização. 

Nos períodos finais do curso, os universitários apresentam uma rotina 

estudantil amplamente desgastante em que muitos buscam esse fim recreacional e 

de confraternização. É comum os estudantes relatarem a necessidade de buscar o 

artifício do consumo de álcool como um recurso para se distrair e relaxar da pesada 

rotina acadêmica presente de forma mais intensa nesse momento do curso. Além 

disso, a configuração do curso nos seus períodos finais costuma separar a classe de 

alunos em pequenos grupos, que se utilizam daquele sentido também para 

confraternizar e se reintegrarem. As festas, por exemplo, são um momento de 

especial satisfação dessa necessidade descrita anteriormente.  

Por sua vez, um aspecto interessante de se observar é que tanto as festas 

como o grupo parecem participar não mais com a mesma força observada nos 

períodos iniciais do curso, mas sim de forma um pouco mais marginal. Ao contrário, 

a ideia de moratória social já discutida parece se manter igualmente importante 

(conforme tentei ilustrar no Quadro 4). Os jovens estudantes continuam sustentado 

essa mesma percepção e se “aproveitando” dessa condição, que parece refletir a 

situação ambivalente do momento que vivem nas suas vidas, quando ainda não se 

comprometem com os compromissos de uma vida adulta, nem se desligam da 

excessiva liberdade da juventude (ARNETT, 2005). Entretanto, a liberdade não é 

mais a mesma de outros momentos da sua vida acadêmica. Nos períodos finais do 

curso, os estágios exigem um comprometimento e o cumprimento de exigências 

incompatíveis para a maioria dos estudantes, no que se refere à participação 

irrestrita em festas e confraternizações, reduzindo as suas oportunidades de contato 

com o consumo de álcool. Assim, a frequência do beber diminuiu, mas a quantidade 

aumentou substancialmente, ocasionando episódios de beber excessivo. Dessa 

forma, a liberdade parece oscilar entre o sentido de responsabilidade – e o natural 

processo de amadurecimento – e o desejo de permanecer na zona de conforto da 

juventude. 

Finalmente, observamos um contraditório efeito do conhecimento adquirido ao 

longo do curso universitário em saúde e as práticas do beber que se construíram 
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nesse percurso. Não era esperado encontrarmos um substancial aumento da 

prevalência de binge drinking nos períodos finais da faculdade, conforme 

apresentado em especial pelo gênero masculino. Era de se esperar que o 

conhecimento em si sobre os efeitos do álcool fosse um argumento suficiente para 

moderar o comportamento do beber excessivo. Entretanto, encontramos relatos que 

pareciam descrever uma dissociação entre esse conhecimento e a atitude dos 

universitários diante do consumo de álcool. Por sua vez, vale mencionar que esse 

conhecimento se refletiu de forma diferente na atitude de alguns estudantes que 

pareciam carregar consigo características de resiliência sobre o beber e de valores 

familiares contrários ao uso de álcool, especialmente de forma abusiva. 

Aliás, penso que seja importante frisar que o padrão binge drinking não 

apresentou nas análises estatísticas nenhuma variável que se configurasse como 

um fator de proteção. De forma semelhante, podemos considerar que a análise das 

entrevistas também apontou para a mesma conclusão. O conhecimento como 

variável do contexto acadêmica parece não se confirmar como protetora 

isoladamente, mas apenas uma confirmação de características pessoais do 

estudante e de valores familiares coerentes com um padrão de uso de baixo risco ou 

abstinência (RODRIGUEZ; SCHERER, 2008). 

Assim, nos períodos finais do curso (T2), alguns aspectos específicos desse 

momento da vida acadêmica se confirmam como uma influência favorável ao 

consumo de álcool do tipo binge. Esse conjunto de variáveis se inicia por pertencer 

ao gênero masculino e estar satisfeito com o curso, além de um significado de 

recreação e confraternização associado ao consumo de álcool construído no 

percurso da formação acadêmica, que permite um consequente rompimento com a 

estressante rotina estudantil, favorecendo, possivelmente, a expressão de satisfação 

com o curso mencionada anteriormente. Somam-se a essas variáveis a ideia de 

moratória social e a dissociação do conhecimento com as práticas do beber. 

Margeando esse processo, podemos considerar a presença das categorias festas e 

grupo. 

A seguir, o Quadro 4 apresenta um esboço ilustrativo das variáveis que foram 

identificadas no estudo com um papel de risco e de proteção sobre o 

comportamento de binge drinking realizado pelos estudantes nos períodos iniciais e 

finais da formação acadêmica. 
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Quadro 4 - Esquema ilustrativo das variáveis da vida acadêmica dentro do curso de 
tempo da formação universitária para o padrão de consumo do tipo binge drinking 
realizado pelos estudantes, de acordo com sua característica de risco ou proteção. 

 

 

5.2 - Refletindo sobre o uso de drogas ilícitas e medicamentos 
 

 

A medida de avaliação do consumo de drogas ilícitas no último ano não 

apresentou mudanças significativas embora tenha ocorrido um aumento do consumo 

entre os períodos iniciais e finais do curso. Essas prevalências foram muito menores 

do que a prevalência indicada pelo levantamento nacional entre universitários, cuja 

proporção foi de 35,8% (SENAD, 2010). Novamente, é importante lembrar a 

diferença de composição amostral entre ambos os estudos. Por sua vez, a 

prevalência dos participantes deste estudo foi superior aos 10,3% da população 

geral observada em estudo envolvendo as 108 maiores cidades do Brasil (CARLINI 

et al., 2007). 
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As análises quantitativas não identificaram nenhuma variável que 

apresentasse um caráter de risco para o consumo de drogas ilícitas e medicamentos 

seja nos períodos iniciais ou nos períodos finais do curso. Por outro lado, a análise 

das entrevistas revela claramente que os estudantes carregam um estereótipo 

negativo dos universitários que fazem uso de drogas ilícitas. Para eles, tratam-se de 

“maus alunos” ou de alunos “problemáticos”. Além disso, estudantes que fizeram 

uso de drogas ilícitas mostraram sentir vergonha dessa atitude. Esse fato pode ser 

identificado através de relato verbal de um entrevistado e, possivelmente, pela 

omissão do consumo de drogas ilícitas nas entrevistas de estudantes que relataram 

nos questionários terem feito esse uso durante o seu curso. Isso reflete o quanto o 

consumo de drogas ilícitas parece alimentar uma imagem de sofrimento do seu 

usuário, especialmente em comparação com o uso de álcool. Talvez isso ajude a 

explicar o relato de que as festas e o grupo de pares tenham sido mencionados nas 

entrevistas como elementos que contribuem para o envolvimento e consumo com o 

uso de drogas ilícitas pelos universitários (Quadro 5). 

Por outro lado, apesar da indicação de possíveis riscos terem se restringido 

aos dados qualitativos, as análises estatísticas apontaram que a autopercepção de 

baixo prejuízo no seu desempenho escolar, decorrente em especial do uso de 

drogas (DUSI abaixo da média), mostrou ser um fator de proteção para o consumo 

de drogas ilícitas e medicamentos entre os universitários nos períodos iniciais do 

curso (Quadro 5). Esse dado indica que o bom desempenho acadêmico está 

associado ao não-uso de drogas ilícitas nos períodos iniciais do curso e/ou esses 

estudantes não possuem ou conhecem amigos em uma condição oposta a sua, ou 

seja, amigos com prejuízos escolar devido ao consumo de drogas ilícitas e 

medicamentos de abuso. 

A variável DUSI abaixo da média permitiria essas duas alternativas de 

análise. Entretanto, a ausência desse mesmo dado nos períodos finais do curso 

sugere maior evidência para a segunda alternativa. Nesse momento (T2), os 

estudantes teriam uma rede social mais abrangente e, possivelmente, contato com 

algum amigo que tivesse prejuízos acadêmicos devido ao uso de drogas. Neste 

caso, nos períodos finais do curso, essa variável perderia a condição de proteção 

observada nos períodos iniciais, pois indicaria a presença de amigos que consomem 

drogas. Assim, é possível inferir que o consumo de drogas ilícitas possa estar 

associado com um grupo de amigos usuários de drogas, provavelmente, nos 
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períodos finais do curso. Entretanto, é importante destacar que o modelo mostrou-se 

significativo considerando a presença da satisfação com o curso e ter idade média 

acima da amostra de participantes como variáveis de controle. 

De uma forma geral, parece haver uma clandestinidade, ou seja, uma espécie 

de tentativa de ocultação do ato de ter consumido alguma droga ilícita por parte dos 

estudantes, tornando a sua análise mais complexa do que o consumo de álcool. 

A seguir, o Quadro 5 apresenta um esboço ilustrativo das variáveis que foram 

identificadas no estudo com um papel de risco e de proteção sobre o uso de drogas 

ilícitas e medicamentos realizado pelos estudantes nos períodos iniciais e finais da 

formação acadêmica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 5 - Esquema ilustrativo das variáveis da vida acadêmica dentro do curso de 
tempo da formação universitária para o consumo de drogas ilícitas e de 
medicamentos de abuso realizado pelos estudantes, de acordo com sua 

característica de risco ou proteção. 
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6.0 - Conclusões 
 

 

Indubitavelmente, o comportamento do uso de álcool e outras drogas entre 

universitários é um fenômeno altamente complexo que demanda uma abordagem 

ampla de compreensão das inúmeras variáveis que circundam essa problemática. 

Não tenho aqui o intuito de polemizar ao concordar com declarações de que o 

consumo de substâncias parece uma questão inconciliável na nossa cultura. Isso 

significa dizer que se trata de um comportamento perene da humanidade. No 

entanto, entendo que isso se configura como um problema na medida em que o 

consumo se mostra abusivo e/ou envolve, em alguma medida, qualquer prejuízo 

associado a este comportamento. Qualquer uso de drogas ilícitas e de 

medicamentos sem prescrição médica, bem como o beber excessivo episódico, 

exemplificam este comportamento problemático, sendo uma das principais causas 

de morbidade e mortalidade entre estudantes universitários. 

Nesse sentido, a existência por si só do comportamento de binge drinking e 

do consumo de drogas ilícitas e medicamentos de abuso entre os universitários é 

fato suficientemente relevante para motivar a preocupação dos profissionais de 

saúde, instituições e órgãos competentes para a questão. Não bastasse isso, essa 

pesquisa adicionou o agravante de que as prevalências de todos os padrões de 

consumo das drogas avaliadas aumentaram durante o período da formação 

universitária. 

Traçar um perfil de risco ou de proteção parece um pouco pretensioso diante 

dos resultados apresentados e das limitações do estudo. Por outro lado, podemos 

concluir que existem diferentes variáveis do contexto acadêmico atuando nos 

diferentes períodos do curso que foram avaliados, mostrando a dinâmica desse 

fenômeno. Além disso, as variáveis parecem não agir isoladamente, indicando uma 

interação dinâmica entre elas e sua multidimensionalidade. 

A compreensão dessa dinâmica mostrou, até certo ponto de forma 

surpreendente, que a aquisição de conhecimentos e informações dos efeitos 

prejudiciais do uso de substâncias, certamente adquiridos na formação universitária 

e nas inúmeras experiências diretas e indiretas com o álcool e outras drogas, não 

resultaram em uma mudança nas atitudes de envolvimento e consumo. Esse 

resultado parece especialmente importante, pois revela a possibilidade de futuros 
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profissionais de saúde negligenciarem ou minimizarem o consumo de álcool e outras 

drogas na avaliação e rastreamento dessa problemática, uma vez que eles mesmos 

o fazem. Essa dissociação entre o conhecimento e as práticas de consumo confere 

uma potencial obstrução de bons diagnósticos e tratamentos, contribuindo para a 

ampliação desse grave problema de saúde pública. 

A dificuldade em contornar essa situação é notória. Entretanto, penso que ela 

implica na necessidade da instituição em reforçar nos seus alunos a construção de 

uma identidade profissional que se revele nas atitudes deles próprios. A importância 

da coerência do seu comportamento com boas práticas de saúde pode ter um 

potencial altamente convincente sobre a população geral e seus futuros pacientes. 

Em outra perspectiva de enfrentamento dessa questão, vale ressaltar o papel 

fundamental da universidade em promover saúde e prevenir os agravos do consumo 

abusivo de substâncias. Em conformidade com a delicada e persistente repetição 

desse fenômeno, entendo que essa questão parece uma daquelas situações 

frustrantes em que a sensação de impotência em evitá-la e/ou preveni-la no contexto 

acadêmico pareça dispendiosamente pouco efetiva. Nesse caso, acredito que a 

ideia da redução de danos seja a alternativa mais promissora, especialmente como 

solução no curto prazo. Penso isso devido ao fato de que os potenciais aspectos 

protetores do universo acadêmico só se fazem atuantes sobre os estudantes quando 

estes já apresentam características pessoais de resiliência e valores familiares 

contrários ao uso de álcool ou, no caso de drogas ilícitas, também o distanciamento 

do grupo de amigos usuários de drogas. Ainda assim, não desconsidero a 

necessidade de divulgação, tampouco a importância e o incentivo de se implantar 

serviços de orientação e apoio aos alunos, bem como de programas de educação 

que promovam uma autorreflexão das suas atitudes diante do uso de álcool e outras 

drogas, conforme relatado por um participante na entrevista. 

Em geral, observa-se que o ingresso na universidade expõe os jovens 

estudantes a uma nova vivência estudantil proporcionada pela experiência 

acadêmica, refletindo-se consequentemente em uma nova configuração da 

identidade do ser estudante.  O esforço deste estudo em buscar uma compreensão 

da influência de algumas variáveis do universo acadêmico sobre o uso de 

substâncias entre os estudantes identificou alguns elementos de risco ou proteção. 

Por outro lado, esses resultados parecem insuficientes se considerados de forma 

alheia dos relatos dos entrevistados. 
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Assim, o conjunto das entrevistas com os dados estatísticos permitiram uma 

percepção ampliada das análises quantitativas e do fenômeno estudado como um 

todo. Dessa forma, temos no contexto universitário um papel muito mais disparador 

para o consumo de substâncias psicoativas que consideram uma diversidade de 

fatores anteriores a sua existência na vida dos jovens. A vivência universitária 

engloba um momento peculiar do desenvolvimento do jovem, caracterizado 

essencialmente por uma ambivalência de questões ligadas ao universo adolescente 

e simultaneamente ao universo adulto, em um constante movimento de mudanças, 

possiblidades, relacionamentos afetivos e profissionais, permeados pela construção 

de uma nova identidade não apenas profissional, mas também pessoal. Nessa 

perspectiva, a importância do papel de fatores anteriores à experiência estudantil 

universitária se sobressai, delegando ao contexto da vida acadêmica um papel de 

contorno para a expressão do consumo de substâncias entre os jovens. 
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APÊNDICE A - Caderno de instrumentos e questionários 
 
 
 

FMRP – FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

CAEP – CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL E PSICOLÓGICO 
 
 
 

 
PAI-PAD PROGRAMA DE AÇÕES INTEGRADAS PARA PREVENÇÃO  

E ATENÇÃO AO USO DE ÁLCOOL E DROGAS NA COMUNIDADE 
 
 
 
 

ESTUDO SOBRE OS FATORES ASSOCIADOS AO USO DE ÁLCOOL E 
SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS ENTRE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO 

DA ÁREA DA SAÚDE 
 
 
 

Ribeirão Preto - SP 



NPCP/PAI-PAD/FMRP/USP – Pesquisa MED-ALCOOL 
REGPESQ N°   

 

   - Página 1 -                                                                91 

 
ESCLARECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

  
Prezado aluno: 

 Você está sendo convidado a participar deste estudo que tem por objetivo principal caracterizar a população 
universitária da Faculdade de Medicina em relação a condições de saúde geral (incluindo o levantamento de doenças atuais 
ou pregressas, acidentes, deficiências físicas, desenvolvimento da puberdade, experiência sexual e história de violência), 
lazer, estresse, experiência estudantil, consumo de tabaco, álcool e drogas, saúde mental e características de 
personalidade. Neste sentido, conhecer o que a população de universitários pensa a respeito de questões relacionadas ao 
uso de álcool e drogas, poderá auxiliar na implantação de projetos e estratégias de ações preventivas em relação ao tema, 
no meio acadêmico. O estudo será realizado com todos os estudantes dos cursos de graduação da FMRP, e para isso você 
terá que responder a este questionário. Caso você aceite participar do estudo é importante você saber que: 

1. Ao aceitar participar do estudo, o seu anonimato estará garantido. Sua identidade não será acessível para as 
análises. 

2. Se você aceitar participar saiba que poderá se retirar do estudo a qualquer momento sem que haja qualquer 
prejuízo. 

3. Não há previsão de riscos e desconfortos para essa modalidade de estudo, mas saiba que se você tiver alguma 
dúvida a respeito de quaisquer questões poderá entrar em contato, de forma reservada, com a psicóloga Maria de 
Fátima, do CAEP. 

4. Será facultado a você, caso queira, o acesso aos resultados obtidos em cada um dos questionários e para isso 
você poderá procurar o CAEP, para receber orientações de como proceder. 

5. No caso de algum instrumento detectar escores indicativos de “risco” em quaisquer dos fatores analisados, 
atendendo às exigências de ética em pesquisa com seres humanos, entraremos em contato reservado com você, 
através do código numérico de participação, e será facultado a você, caso assim deseje, o encaminhamento e 
suporte para eventuais orientações e um melhor esclarecimento sobre diagnóstico.  

6. No caso do procedimento descrito no item anterior, asseguramos a você que o sigilo e anonimato serão mantidos 
e que os pesquisadores responsáveis se comprometem a manter sob sigilo ético toda e qualquer comunicação e 
condutas decorrentes desse contato, preservando, sobretudo a privacidade e a autonomia do estudante, naquilo 
que é previsto pelos códigos de ética. Em nenhum momento neste estudo, os dados serão utilizados para 
quaisquer outras questões da vida acadêmica do aluno, não interferindo, portanto em nenhum aspecto da 
sua rotina estudantil. Os arquivos de dados ficarão sob a guarda dos pesquisadores responsáveis, em local 
seguro e reservado e sem possibilidade de acesso a terceiros. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Eu, ________________________________________, declaro que estou devidamente 

esclarecido sobre todas as condições de realização da segunda fase do estudo intitulado “Estudo sobre 

os fatores associados ao uso de álcool e substâncias psicoativas entre estudantes de graduação da 

área da saúde”.  
Declaro que recebi informações a respeito de que não serei identificado, não sou obrigado a 

participar do estudo e caso não queira participar isso não acarretará nenhum prejuízo para minha vida 
acadêmica. Se aceitar participar, estou ciente de que: 

 poderei sair do estudo a qualquer momento sem que haja prejuízo no andamento do 
mesmo, 

 caso sinta necessidade, eu poderei me informar sobre o andamento do estudo a 
qualquer momento e tirar todas as minhas dúvidas, 

 se quiser ter acesso aos resultados dos questionários, eu poderei me identificar 
através do código numérico que receberei (ver na margem superior da página), e 
entrar em contato para maiores esclarecimentos.  

 
Ribeirão Preto,  _____  / ______ / ______ . 

 
 

Nome (legível) Assinatura 
                                                

ESTA É A SUA CÓPIA! DESTAQUE E LEVE COM VOCÊ. 

 
Pesquisadores responsáveis:  
Maria de Fátima Aveiro Colares, Psicóloga. Prof. Dr. Erikson Felipe Furtado, Coordenador PAI-PAD.

CAEP – Centro de Apoio Educacional e  
Psicológico – FMRP-USP 

Depto. Neurologia, Psiquiatria e Psicologia Médica 
FMRP-USP 

Telefone: (16) 3602-3195 Telefone: (16) 3602-2727
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(assine esta cópia, destaque-a e devolva no envelope menor na urna lacrada) 
 

Eu, ________________________________________, declaro que estou devidamente 
esclarecido sobre todas as condições de realização da segunda fase do estudo intitulado “Estudo sobre 

os fatores associados ao uso de álcool e substâncias psicoativas entre estudantes de graduação da 

área da saúde”.  
Declaro que recebi informações a respeito de que não serei identificado, não sou obrigado a 

participar do estudo e caso não queira participar isso não acarretará nenhum prejuízo para minha vida 
acadêmica. Se aceitar participar, estou ciente de que: 

 poderei sair do estudo a qualquer momento sem que haja prejuízo no andamento do 
mesmo, 

 caso sinta necessidade, eu poderei me informar sobre o andamento do estudo a 
qualquer momento e tirar todas as minhas dúvidas, 

 se quiser ter acesso aos resultados dos questionários, eu poderei me identificar 
através do código numérico que receberei (ver na margem superior da página), e 
entrar em contato para maiores esclarecimentos.  

 
beirão Preto,  _____  / ______ / ______ . 

 

Nome (legível) Assinatura 
                                                

ESTA CÓPIA É PARA SER ASSINADA, DESTACADA, COLOCADA NO ENVELOPE MENOR 
LACRADO (SEPARADO DO ENVELOPE MAIOR CONTENDO O RESTANTE DO QUESTIONÁRIO) 

E DEVOLVIDA AOS PESQUISADORES NA URNA FECHADA 

NO CAEP OU NA SALA 333 DO HC (3º ANDAR)! 

 
Pesquisadores responsáveis:  
Maria de Fátima Aveiro Colares, Psicóloga. Prof. Dr. Erikson Felipe Furtado, Coordenador PAI-PAD.

CAEP – Centro de Apoio Educacional e  
Psicológico – FMRP-USP 

Depto. Neurologia, Psiquiatria e Psicologia Médica 
FMRP-USP 

Telefone: (16) 3602-3195 Telefone: (16) 3602-2727
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 
 
 
OBS.: As informações solicitadas abaixo são sigilosas e não serão acessíveis a outras pessoas, 

exceto os pesquisadores-responsáveis, cujos nomes e localização estão descritos no Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Esta ficha de identificação deverá ser destacada juntamente com o 
Termo de Consentimento devidamente assinado, e devolvida no envelope fechado e lacrado que você 
recebeu juntamente com este caderno de questionários. 
 
 

Por favor, preencha seus dados com clareza, usando os espaços e com letra de forma: 
 
 

 

FI.1. Nome: 
                

FI.2. Residência (Av./Rua): 

                

FI.2.1.  Número:  FI.2.2.  Compl.: FI.2.3.  Cidade: FI.2.4. Es
t.: 

                

FI.2.5.  CEP FI.2.6.  Tel. Resid. (c/ DDD): 
      

-
    

- 
    

 
 
 
POR FAVOR, ASSINALE A SUA OPÇÃO NOS ITENS ABAIXO: 
 
 

FI.3. Você deseja e nos autoriza a entrar em contato com você, para informar seus 
resultados? 

Não  Sim 
 0 

  1 

 
 
FI.4. Você deseja e nos autoriza a entrar em contato com você, para orientação sobre 

como proceder ou buscar ajuda, caso seja identificado algum padrão de risco ou 
de problema de saúde? 

Não  Sim 
 0 

  1 

 
 
 



NPCP/PAI-PAD/FMRP/USP – Pesquisa MED-ALCOOL 
REGPESQ N°   

 

   - Página 5 -                                                                95 

A. DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 

Responda a TODAS as questões, preenchendo os campos indicados e fornecendo os seus 
dados de forma legível (letra de forma) ou marcando com X quando necessário. 

(Evite rasurar – em caso de engano, escreva ERRO, e forneça a informação correta ao lado) 
 

1. Sexo  1 Masculino 2 Feminino 
 

2. Data de Nascimento Dia Mês 
   

Ano 
 

3. Seu estado civil:  1 Solteiro 2 Casado 3 Viúvo 
 

         4 União estável / Amasiado / Amigado 5 Outro 
 

 

4. Você tem filho (s) com até três anos de idade? 
Não  Sim 
 0  1 

 
5. Caso tenha filhos informe, quantos filhos você tem:      

 

6. Você reside com seus pais ou familiares (que não esposa e filhos)? 
Não  Sim 
 0  1 

 
7. Você reside em habitação coletiva (república, moradia estudantil, pensão, c/ 

colegas)? 
Não  Sim 
 0  1 

 
8. Você reside sozinho (ou com seu cônjuge / companheiro, se for casado ou 

amasiado)? 
Não  Sim 
 0  1 

 
9. Sua renda familiar é:  1 até R$ 500,00 2 até R$ 1500,00 3 até R$ 3000,00 

 

         4 até R$ 5000,00 5 Acima de R$ 5000,00 
 

10. Você exerce alguma atividade remunerada? 
Não  Sim 
 0  1 

 10.1. Qual?                 

 
11. Você recebe complementação financeira para compor sua renda (mesada, 

rendimentos, renda do cônjuge)? 
Não  Sim 
 0  1 

 11.1. Qual?                 

 

12. Você é praticante de alguma religião? 
Não  Sim 
 0  1 
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B. EXPERIÊNCIA ESTUDANTIL 
 

13. Seu curso atual é:  1 Medicina 2 Fisioterapia 3 Fonoaudiologia 
 

         4 Nutrição e Metabolismo 5 Terapia Ocupacional 
         6 Ciências Biológicas: Mod. Médica 7 Informática Biomédica 

 

14. Em que ano você ingressou na FMRP?                 

 

15. Você já fez algum outro curso universitário (mesmo incompleto)? 
Não  Sim 
 0  1 

 15.1. Qual?                 

 

16. Você está satisfeito com sua escolha de carreira? 
Não  Sim 
 0  1 

17. Você gostaria de mudar de carreira? 
Não  Sim 
 0  1 

 17.1. Para Qual?                 

 

18. Você está satisfeito com seu curso na FMRP? 
Não  Sim 
 0  1 

19. Você gostaria de mudar de escola? 
Não  Sim 
 0  1 

 19.1. Para Qual?                 

 

20. Você está satisfeito com seu desempenho como estudante? 
Não  Sim 
 0  1 

21. Você já trancou matrícula ou abandonou alguma disciplina do curso? 
Não  Sim 
 0  1 

22. Você já pensou em abandonar o curso? 
Não  Sim 
 0  1 

 22.1. Em qual ano?                 

 
23. Assinale as atividades extracurriculares em que você está envolvido:  

         0 Nenhuma 1 Membro ativo de Liga 
         2 Membro ativo de Centro Acadêmico  3 Iniciação Científica 
         4 Projetos culturais/extensão/sociais 5 Estágios voluntários 
         6 Membro ativo de Atlética 7 Outras atividades 
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Responda as questões abaixo, marcando um X no quadro correspondente:   
24. A escola te desagrada? 1 Sim 0 Não 

25. Você tem problemas para se concentrar nas aulas ou quando estuda? 1 Sim 0 Não 

26. Suas notas são abaixo da média? 1 Sim 0 Não 

27. Você “mata aula” mais de dois dias por mês? 1 Sim 0 Não 

28. Você falta muito às aulas? 1 Sim 0 Não 

29. Você já pensou seriamente em abandonar os estudos? 1 Sim 0 Não 

30. Você muitas vezes deixa de fazer suas tarefas de estudante? 1 Sim 0 Não 

31. Você costuma sentir sono na aula? 1 Sim 0 Não 

32. Você se atrasa para a aula com frequência? 1 Sim 0 Não 

33. Você tem amigos de turma este ano diferentes dos que você tinha no ano passado? 1 Sim 0 Não 

34. Você se sente irritado e de mau humor na escola (ou faculdade)? 1 Sim 0 Não 

35. Você fica com tédio na escola (ou faculdade)? 1 Sim 0 Não 

36. Suas notas são piores do que costumavam ser? 1 Sim 0 Não 

37. Você se sente em perigo na escola (ou faculdade)? 1 Sim 0 Não 

38. Você teve alguma reprovação recente na escola (ou faculdade)? 1 Sim 0 Não 

39. Quando há atividades em grupo, você se sente rejeitado? 1 Sim 0 Não 

40. Você já faltou ou se atrasou para a aula por causa do uso de álcool ou drogas? 1 Sim 0 Não 

41. Você já teve problemas na escola (ou faculdade) por causa de álcool ou drogas? 1 Sim 0 Não 

42. O álcool ou as drogas já interferiram em suas tarefas ou trabalhos escolares? 1 Sim 0 Não 

43. Você já teve alguma suspensão na escola (ou faculdade)? 1 Sim 0 Não 
 
 
 
 
 
 

♣  ♦  ♣  ♦  ♣  ♦  ♣  ♦  ♣
 ♥  ♠  ♥  ♠  ♥  ♠  ♥  ♠  
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C. SAÚDE GERAL 
 

44. Qual é sua condição atual de saúde?  

         0 Estou com boa saúde atualmente 1 Estou adoentado agora 
         2 Tenho doença crônica  

 44.1. Qual?                 

 
 

45. Você faz uso regular de medicação por indicação médica? 
Não  Sim 
 0  1 

 45.1. Qual?                 

 
A respeito do uso de medicamentos, responda: 

46. Você costuma se automedicar? 
Nunca Raramente Ás vezes Sempre 

0 1  2   3 
47. Você costuma usar medicamentos para 

dormir? 
Nunca Raramente Ás vezes Sempre 

0 1  2   3 
48. Você costuma usar medicamentos para se 

acalmar? 
Nunca Raramente Ás vezes Sempre 

0 1  2   3 
49. Você costuma usar medicamentos para se 

manter alerta e acordado? 
Nunca Raramente Ás vezes Sempre 

0 1  2   3 
50. Você costuma usar medicamentos para 

reduzir o apetite ou o peso? 
Nunca Raramente Ás vezes Sempre 

0 1  2   3 
51. Você costuma usar medicamentos para 

alívio de dor? 
Nunca Raramente Ás vezes Sempre 

0 1  2   3 
52. Você costuma usar vitaminas ou 

complementos nutricionais? 
Nunca Raramente Ás vezes Sempre 

0 1  2   3 
53. Você costuma usar medicamentos para 

melhorar seu desempenho sexual? 
Nunca Raramente Ás vezes Sempre 

0 1  2   3 
 
 

54. Se você respondeu afirmativamente a alguma das questões acima (45 a 52), informe o nome dos 
medicamentos usualmente utilizados: 

 54.1. Qual?                 

 54.2. Qual?                 

 54.3. Qual?                 
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55. Tem dores de cabeça frequentes?  0 
Não  1

Sim 
56. Tem falta de apetite?  0 

Não  1
Sim 

57. Dorme mal?  0 
Não  1

Sim 
58. Assusta-se com facilidade?  0 

Não  1
Sim 

59. Tem tremores de mão?  0 
Não  1

Sim 
60. Sente-se nervoso (a), tenso (a) ou preocupado (a)?  0 

Não  1
Sim 

61. Tem má digestão?  0 
Não  1

Sim 
62. Tem dificuldade de pensar com clareza?  0 

Não  1
Sim 

63. Tem se sentido triste ultimamente?  0 
Não  1

Sim 
64. Tem chorado mais do que de costume?  0 

Não  1
Sim 

65. Encontra dificuldades para realizar com satisfação suas atividades diárias?  0 
Não  1

Sim 
66. Tem dificuldades para tomar decisões?  0 

Não  1
Sim 

67. Tem dificuldades no serviço (seu trabalho é penoso, causa sofrimento)?  0 
Não  1

Sim 
68. É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida?  0 

Não  1
Sim 

69. Tem perdido o interesse pelas coisas?  0 
Não  1

Sim 
70. Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo?  0 

Não  1
Sim 

71. Tem tido ideias de acabar com a vida?  0 
Não  1

Sim 
72. Sente-se cansado (a) o tempo todo?  0 

Não  1
Sim 

73. Tem sensações desagradáveis no estômago?  0 
Não  1

Sim 
74. Você se cansa com facilidade?  0 

Não  1
Sim 

 
 
 
 
 

♣  ♦  ♣  ♦  ♣  ♦  ♣  ♦  ♣
 ♥  ♠  ♥  ♠  ♥  ♠  ♥  ♠  
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D. USO DE ÁLCOOL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS 
Por favor, informe nesta seção sobre o tipo e padrão de uso, sem deixar nenhum item sem resposta. 
Assinale com um X no quadro correspondente ao número de vezes que você usou... 
 

 AO LONGO DA VIDA NO ÚLTIMO ANO 
75. Álcool? 

(chope, cerveja, vinho, 
destilados, pinga) 

Nunca usei 
na vida 

Apenas 
provei 

Algumas 
vezes 

Não usei 
este ano 

Algumas 
vezes 

 0   1   2    3   4  

76. Cocaína, merla ou crack (pó, 
“farinha”)? 

Nunca usei 
na vida 

Apenas 
provei 

Algumas 
vezes 

Não usei 
este ano 

Algumas 
vezes 

 0   1   2    3   4  

77. Maconha ou Haxixe? 
Nunca usei 

na vida 
Apenas 
provei 

Algumas 
vezes 

Não usei 
este ano 

Algumas 
vezes 

 0   1   2    3   4  

78. Anfetaminas, Ecstasy, MDMA, 
“club drugs”? 

Nunca usei 
na vida 

Apenas 
provei 

Algumas 
vezes 

Não usei 
este ano 

Algumas 
vezes 

 0   1   2    3   4  

79. Estimulantes? 
(Hipofagin, Inibex, Desobesi, 
Reactivan, Pervetin) 

Nunca usei 
na vida 

Apenas 
provei 

Algumas 
vezes 

Não usei 
este ano 

Algumas 
vezes 

 0   1   2    3   4  

80. Alucinógenos? 
(LSD, chá de cogumelo, 
mescalina, beladona) 

Nunca usei 
na vida 

Apenas 
provei 

Algumas 
vezes 

Não usei 
este ano 

Algumas 
vezes 

 0   1   2    3   4  

81. Remédios para os nervos? 
(Diazepam, Valium, Lexotan, 
Rivotril, Gardenal) 

Nunca usei 
na vida 

Apenas 
provei 

Algumas 
vezes 

Não usei 
este ano 

Algumas 
vezes 

 0   1   2    3   4  

82. Anabolizantes? 
(Bola, Durabolin, Enzivital, 
Cobactin, Enzicoba) 

Nunca usei 
na vida 

Apenas 
provei 

Algumas 
vezes 

Não usei 
este ano 

Algumas 
vezes 

 0   1   2    3   4  

83. Heroína/opióides? 
(Morfina, Ópio, xaropes de 
codeína, Demerol, Dolantina) 

Nunca usei 
na vida 

Apenas 
provei 

Algumas 
vezes 

Não usei 
este ano 

Algumas 
vezes 

 0   1   2    3   4  
84. Anti-colinérgicos? 

(Xaropes de tosse e alergia, 
Artane, Akineton, chá de lírio, 
Trombeteira, Zabumba, 
Cartucho, Saia Branca) 

Nunca usei 
na vida 

Apenas 
provei 

Algumas 
vezes 

Não usei 
este ano 

Algumas 
vezes 

 
0 

  
1 

  
2 

   
3 

  
4 

 

85. Inalantes? 
(lança-perfume, éter, loló, 
cola, benzina, acetona,  
clorofórmio, esmalte) 

Nunca usei 
na vida 

Apenas 
provei 

Algumas 
vezes 

Não usei 
este ano 

Algumas 
vezes 

 0   1   2    3   4  

86. Outra substância? 
Qual? 

Nunca usei 
na vida 

Apenas 
provei 

Algumas 
vezes 

Não usei 
este ano 

Algumas 
vezes 

 0   1   2    3   4  
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PRESTE ATENÇÃO AO RESPONDER AS PRÓXIMAS QUESTÕES! 
UMA DOSE DE ÁLCOOL É IGUAL A: - ½ GARRAFA OU UMA LATA OU UM COPO DE CERVEJA, UMA 

GARRAFINHA LONG-NECK DE CERVEJA OU BEBIDA “ICE”, UMA TAÇA DE VINHO OU CHAMPANHE, UM CÁLICE 
DE DESTILADO, UMA DOSE DE LICOR OU BATIDA 

 

87. Com que frequência você consome 
bebidas alcoólicas?  Nunca 

Uma vez por mês 
ou menos 2-4 vezes por mês

2-3 vezes por 
semana 

4 ou mais vezes 
por semana 

0 1 2 3 4 

88. Quantas DOSES de álcool você 
consome num dia normal? 

0 ou 1 2 ou 3 4 ou 5 6 ou 7 8 ou mais 

0 1 2 3 4 

89. Com que frequência você consome 
cinco ou mais DOSES em uma 
única ocasião? 

Nunca 
Menos que uma 

vez por mês Uma vez por mês
Uma vez por 

semana 
Quase todos os 

dias 

0 1 2 3 4 

90. Quantas vezes ao longo dos 
últimos doze meses você achou 
que não conseguiria parar de beber 
uma vez tendo começado? 

Nunca 
Menos que uma 

vez por mês Uma vez por mês
Uma vez por 

semana 
Quase todos os 

dias 

0 1 2 3 4 

91. Quantas vezes ao longo dos 
últimos doze meses você não 
conseguiu fazer o que era esperado 
de você por causa do álcool? 

Nunca 
Menos que uma 

vez por mês Uma vez por mês
Uma vez por 

semana 
Quase todos os 

dias 

0 1 2 3 4 

92. Quantas vezes ao longo dos 
últimos doze meses você precisou 
beber pela manhã para poder se 
sentir bem ao longo do dia após ter 
bebido bastante no dia anterior? 

Nunca 
Menos que uma 

vez por mês Uma vez por mês
Uma vez por 

semana 
Quase todos os 

dias 

0 1 2 3 4 

93. Quantas vezes ao longo dos 
últimos doze meses você se sentiu 
culpado ou com remorso após ter 
bebido? 

Nunca 
Menos que uma 

vez por mês Uma vez por mês
Uma vez por 

semana 
Quase todos os 

dias 

0 1 2 3 4 

94. Quantas vezes ao longo dos 
últimos doze meses você foi 
incapaz de lembrar o que 
aconteceu devido à bebida? 

Nunca 
Menos que uma 

vez por mês Uma vez por mês
Uma vez por 

semana 
Quase todos os 

dias 

0 1 2 3 4 

95. Você já causou ferimentos ou 
prejuízos a você mesmo ou a outra 
pessoa após ter bebido? 

Não  
Sim, mas não no 

último ano  
Sim, durante o 

último ano 

0  2  4 

96. Alguém ou algum parente, amigo 
ou médico, já se preocupou com o 
fato de você beber ou sugeriu que 
você parasse? 

Não  
Sim, mas não no 

último ano  
Sim, durante o 

último ano 

0  2  4 
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E. EXPECTATIVAS SOBRE O USO DE ÁLCOOL 
 

No. Verdadeira Falsa Afirmações 

97.  V F Beber álcool faz uma pessoa sentir-se bem e feliz. 

98.  V F O álcool torna as experiências sexuais mais fáceis e agradáveis. 

99.  V F Beber álcool pode tirar a dor física. 

100.  V F Pessoas são capazes de quebrar coisas quando estão sob efeito do álcool  

101.  V F Fica difícil ficar ao lado de pessoas depois que elas tomam umas doses de álcool 

102.  V F Beber álcool cria problemas. 

103.  V F As pessoas sentem-se mais sexy após beberem algumas doses de álcool. 

104.  V F É mais fácil se abrir e falar sobre sentimentos após algumas doses de álcool. 

105.  V F Uma pessoa pode conversar melhor com outra do sexo oposto após umas doses de 
álcool. 

106.  V F Beber álcool causa uma má impressão aos outros. 

107.  V F As pessoas dirigem melhor após algumas doses de álcool. 

108.  V F Beber álcool pode fazer a pessoa desligar de seus problemas em casa. 

109.  V F Adolescentes bebem para chamar a atenção. 

110.  V F É duro argumentar com uma pessoa que tenha bebido álcool. 

111.  V F Festas não são tão divertidas se as pessoas bebem. 

112.  V F As pessoas são mais criativas e imaginativas (podem fazer-de-conta mais) quando 
bebem álcool. 

113.  V F As pessoas se sentem mais amáveis e generosas depois de algumas doses de álcool. 

114.  V F Beber álcool facilita estar com os outros e, em geral, faz o mundo parecer um lugar 
melhor. 

115.  V F Fica mais fácil praticar esportes após algumas doses de álcool. 

116.  V F Beber álcool faz com que o futuro pareça mais brilhante. 

117.  V F Uma pessoa pode fazer melhor as coisas, após algumas doses de álcool. 

118.  V F Beber álcool torna as pessoas mais amigáveis. 

119.  V F Uma pessoa pode beber algumas doses de álcool para fazer parte de um grupo. 

120.  V F Quando bebem álcool as pessoas são capazes de ofender e caçoar dos outros. 

121.  V F As pessoas são mais seguras de si quando bebem álcool. 

122.  V F Quando bebem álcool, as pessoas não se sentem em condições de controlar seus atos; e 
são capazes de fazer algo que elas não desejariam fazer. 

123.  V F Beber álcool faz as pessoas se sentirem mais interessantes. 

124.  V F Está tudo bem em beber álcool porque isto permite que as pessoas se juntem a outras 
que estão se divertindo. 

125.  V F Beber álcool torna uma pessoa mais contente consigo mesma. 

126.  V F Ao falar com pessoas, as palavras vêm à mente mais facilmente após algumas doses de 
álcool. 
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127.  V F As pessoas se sentem poderosas quando bebem álcool, como se elas pudessem 
convencer os outros a fazer o que elas querem. 

128.  V F Beber álcool faz com que as pessoas se preocupem menos. 

129.  V F As pessoas bebem álcool porque isso dá a elas uma excitante sensação de estar “legais” 
ou meio “altas” 

130.  V F Beber álcool faz as pessoas se sentirem mais alertas. 

131.  V F O álcool aumenta a excitação, faz as pessoas se sentirem mais fortes, dominantes e 
provocadoras de brigas. 

132.  V F Bebidas alcoólicas doces são gostosas. 

133.  V F Algumas doses de álcool tornam as pessoas menos tímidas. 

134.  V F Beber álcool faz as pessoas mais agressivas ou insistentes. 

135.  V F Depois de algumas doses de álcool, as pessoas ficam menos atentas ao que está 
acontecendo a sua volta. 

136.  V F A maioria das bebidas alcoólicas é gostosa. 

137.  V F A maioria das pessoas pensa melhor após algumas doses de álcool. 

138.  V F O álcool ajuda as pessoas a serem capazes de enfrentar outras. 

139.  V F Após algumas doses de álcool as pessoas não se preocupam muito com o que os outros 
pensam delas. 

140.  V F Quando bebem, as pessoas ficam numa condição em que outras podem se aproveitar 
delas. 

141.  V F As pessoas não dirigem tão bem após algumas doses de álcool. 

142.  V F As pessoas compreendem melhor as coisas quando estão bebendo álcool. 

143.  V F Beber álcool livra de dores e sofrimentos. 

144.  V F As pessoas são capazes de se tornar mais descuidadas após algumas doses de álcool. 

145.  V F Após algumas doses de álcool, uma pessoa curte mais outras do sexo oposto . 

146.  V F Beber álcool faz a pessoa se sentir menos nervosa. 

147.  V F As pessoas se comportam como se fossem os melhores amigos após algumas doses de 
álcool. 

148.  V F Beber faz as pessoas se sentirem mais românticas. 

149.  V F Beber álcool faz a pessoa se sentir mais satisfeita consigo mesma. 

150.  V F Beber álcool deixa as pessoas desinibidas. 

151.  V F Beber álcool causa ressaca. 

152.  V F A maioria das bebidas alcoólicas tem um gosto muito ruim. 

153.  V F As pessoas cometem burrices e fazem coisas bizarras ou bobas quando bebem álcool. 

154.  V F O álcool deixa as pessoas mais relaxadas e menos tensas. 

155.  V F As pessoas riem muito e fazem coisas ridículas e palhaçadas quando estão bebendo. 

156.  V F Tomar algumas doses de álcool é uma maneira agradável de curtir os feriados. 

157.  V F Quando bebem as pessoas são capazes de tirar vantagem de outras. 

158.  V F É divertido ver outros agirem de maneira boba quando estão bebendo álcool. 

159.  V F As pessoas bebem quando têm problemas. 

160.  V F Beber álcool faz uma pessoa se sentir mais saudável. 
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161.  V F As pessoas se sentem menos só quando bebem álcool. 

162.  V F As pessoas ficam tontas e podem cair quando bebem álcool. 

163.  V F Beber álcool faz uma pessoa se sentir mais íntima de outros. 

164.  V F Adolescentes bebem álcool porque eles se sentem pressionados pelos seus colegas a 
agir assim. 

165.  V F O álcool muda a personalidade das pessoas. 

166.  V F As pessoas costumam ter problemas para lembrar o que fizeram quando estavam 
bebendo álcool. 

167.  V F Algumas doses de álcool tornam mais fácil falar com as pessoas. 

168.  V F As pessoas podem controlar melhor sua raiva quando estão bebendo álcool. 

169.  V F As pessoas têm emoções fortes quando estão bebendo álcool. 

170.  V F Bebidas alcoólicas tornam as festas mais divertidas. 

171.  V F Beber álcool não livra de problemas, apenas os coloca de lado. 

172.  V F O álcool torna as pessoas melhores amantes. 

173.  V F Quando bebem álcool as pessoas não se sentem tão sós. 

174.  V F Após beber álcool uma pessoa pode perder o controle e trombar em coisas. 

175.  V F Beber álcool livra uma pessoa dos sentimentos de não ser tão bom como os outros. 

176.  V F Beber álcool relaxa as pessoas. 

177.  V F Beber álcool deixa as pessoas em qualquer estado de espírito que elas queiram estar. 

178.  V F As pessoas falam alto e ficam barulhentas quando bebem álcool. 

179.  V F Beber álcool pode desviar a mente de uma pessoa de suas falhas na escola. 

180.  V F É mais fácil falar na frente de um grupo de pessoas após algumas doses de álcool. 

181.  V F As pessoas ficam de mais bom humor após algumas doses de álcool. 

182.  V F Beber álcool ajuda os jovens a realizar suas tarefas de casa. 

183.  V F Beber álcool leva os alunos a não fazer seus deveres. 

184.  V F O álcool parece mágico. 

185.  V F As pessoas não se preocupam com suas obrigações quando estão bebendo álcool. 

186.  V F As pessoas ficam mais interessadas em outras pessoas do sexo oposto depois de 
algumas doses de álcool. 
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MUITO OBRIGADO POR SUA PARTICIPAÇÃO! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

106 

APÊNDICE B - Roteiro da entrevista semidirigida 
 
 
Entrevista n._______________________________________________________________ 
Local:____________________________________________________________________ 
Data:_____/_____/_____ 
Início:_____:_____h.        Término:_____:_____h. 
 
Tema principal 
Gostaria que você me falasse sobre a sua percepção do uso de álcool e outras drogas no contexto da vida 
acadêmica, ou seja, ao longo da sua experiência universitária. 

•   esclarecer a percepção e significados que o entrevistado carrega da sua experiência pessoal, além 
daquela observada nas pessoas em geral. 

 
Subtemas 
Que aspecto(s) da vida acadêmica você entende que facilita(m) o uso de álcool e outras drogas? 

• explorar possíveis fatores de risco do contexto da vida acadêmica (festas, amigos, distanciamento dos 
pais, insatisfação acadêmica, estresse, expectativas positivas...) 

Que aspecto(s) da vida acadêmica você entende que afasta(m) do uso de álcool e outras drogas? 
• explorar possíveis fatores de proteção do contexto da vida acadêmica (proximidade do término da vida 

acadêmica, estágio, ingresso no mercado de trabalho, responsabilidades da vida adulta...) 
Você consegue pensar em algo que pudesse servir como ação preventiva do uso de álcool e outras droga no 
contexto institucional? 

• avaliar propostas preventivas do ponto de vista do estudante, bem como a coerência dessas ações com 
as informações fornecidas durante a entrevista 

 
Encerramento da entrevista 
Você gostaria de falar mais alguma coisa que eu não tenha perguntado sobre o assunto da entrevista que você 
considera importante? 
 
Dados da observação 
Apresentação pessoal do entrevistado, comportamento global, expressões corporais, gesticulações, mímica 
facial, expressões do olhar, estilo e alterações na fala, riso, sorriso, choro e manifestações afins: 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da entrevista 
semidirigida 

 
NOME DA PESQUISA: “Estudo sobre os fatores associados ao uso de álcool e outras drogas entre estudantes de 

graduação da área da saúde”  
 
PESQUISADOR RESPONSÁVEL 
Prof. Dr. Erikson F. Furtado - CRM-SP 82.645 
Endereço: Hospital das Clínicas da FMRP-USP, Av. dos Bandeirantes 3900, Campus da USP, Bairro Monte Alegre, 
Ribeirão Preto, SP – CEP: 14049-900. Telefone: (16) 3602-2727 
 
1- JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA PESQUISA 
O ingresso na universidade é um período de mudanças na vida de cada indivíduo. Essas mudanças se acentuam ainda 
mais ao longo da formação universitária até o término do curso de graduação. Nesse período, os jovens estudantes estão 
sujeitos a uma diversidade de fatores presentes no contexto da vida acadêmica que podem justificar mudanças de 
comportamento. O nosso objetivo é avaliar a percepção dos estudantes sobre o processo da experiência acadêmica e 
fatores de risco e/ou proteção do comportamento do uso de álcool e substâncias psicoativas. 
 
2- PROCEDIMENTOS A SEREM UTILIZADOS 
Você está sendo convidado(a) a colaborar nesta etapa da pesquisa respondendo algumas perguntas sobre aspectos 
relacionados a sua vivência acadêmica e hábitos do uso de álcool e substâncias psicoativas entre universitários. A 
entrevista será gravada em áudio e as informações serão mantidas sob a responsabilidade e a guarda do pesquisador-
responsável. O seu nome será mantido em sigilo. As informações serão consideradas confidenciais e não serão utilizadas 
por mais ninguém, exceto pelo pesquisador acima mencionado para finalidade de pesquisa. O tempo que necessitaremos 
para as entrevistas fica em torno de trinta minutos. 
 
3- DESCONFORTOS E RISCOS ESPERADOS 
Não há nenhum desconforto ou risco para você em participar. A única coisa que lhe pedimos é o tempo que você terá que 
gastar para responder às perguntas e que seja sincero(a) em respondê-las. 
 
4- BENEFÍCIOS 
As informações obtidas serão muito úteis e poderão auxiliar na implantação de ações preventivas em relação ao tema. 
 
São esses os SEUS DIREITOS ao participar da pesquisa (cf. Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/ 
Ministério da Saúde): 
1- A garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de qualquer dúvida acerca dos procedimentos, 
riscos, benefícios e outros relacionados com a pesquisa; 
2- A liberdade de retirar o seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo; 
3- A segurança de não ser identificado e do caráter confidencial de toda informação relacionada com sua privacidade; 
4- O compromisso de receber informação atualizada durante o estudo, mesmo que esta afete sua vontade de continuar 
participando; 
 
Termo de Consentimento: 
Eu, Sr (a). ______________________________________________________________________________________ RG: 
_______________________ abaixo assinado, tendo recebido as informações sobre a pesquisa e sobre meus direitos acima 
relacionados, declaro estar ciente e devidamente esclarecido(a) e de que aceito participar deste estudo. 
 
Ribeirão Preto, ____/_____/________. 
 
 
    __________________________________________                            _________________________________________ 
                            Assinatura participante                                                                                  Visto entrevistador 
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APÊNDICE D - Transcrição das entrevistas 
 
 

Entrevista P1 
 
Data: 30/08 
Duração aproximada: 35 minutos 
Dados de identificação do entrevistado: Inicial fictícia: A.; Curso: fisioterapia; Sexo: feminino; 
Droga de uso: Anticolinérgico (nos últimos 12 meses, apenas em T1). 
Dados de observação: Chegou atrasada para a entrevista. Pareceu tímida e um pouco nervosa, 
com tom de voz baixo e pressionando as mãos umas contra as outras. Julgou que sua entrevista 
poderia não contribuir para o projeto, pois alegou que não bebe. Estendi o rapport para confortá-la e 
descontraí-la da formalidade da entrevista, até sentir que ela estava um pouco mais à vontade. 

 

P1,1 Bom A., eu gostaria que você pudesse falar um pouco, a partir da sua experiência de ser 
universitário, da sua formação acadêmica, sobre a sua percepção do uso de álcool e de outras 
drogas no contexto universitário. 

P1,2 Bom... como eu demorei a entrar um pouco na faculdade, eu fiquei quatro anos no cursinho, 
então eu já entrei com uma cabeça um pouco diferente do que eu percebia com as pessoas da minha 
própria turma. Então... eu nunca fui muito de gostar de festas, de sair muito pra beber, ainda mais 
usar drogas, muito menos. Mas o pessoal da turma sempre bebia bastante. Então até por isso eu 
evitava muito churrasco, essas coisas assim, porque chegava no final do dia e já tava todo mundo 
meio alegrinho, fazia umas brincadeiras de mal gosto aí eu achava chato. Então eu preferia não ir. 
Mas a integração com as pessoas da faculdade é uma coisa muito legal, né? Você conhece pessoas 
totalmente diferentes de você, você aprende a respeitar aquilo e elas acabam tendo que aprender a 
te respeitar também. Então eu já fui muito criticada por não beber, por não gostar de beber, por não 
gostar de sair. Eu não me sinto bem em lugar com muita gente, não gosto. E o quê mais que eu 
posso falar? Quer complementar alguma coisa da sua pergunta?  

P1,3 Nessa experiência que você está me relatando, você comentou um pouco das suas 
características, que na verdade você percebeu que diferiam um pouco da maioria, né? 

P1,4 Isso. 

P1,5 Mas você também notou que as pessoas também faziam um uso um pouco abusivo nas 
festas, é isso? 

P1,6 Eu acho que sim. Às vezes, as pessoas perdem um pouquinho o limite. Tinham alguns colegas 
que a gente percebia que não sabiam a hora de parar e ao mesmo tempo tinham outras que falavam 
“não, eu vou embora dirigindo então agora eu vou parar de beber”. Então tinha essa diferença e 
também tinham aqueles que pediam carona pra gente porque já sabiam quem não bebia, pela 
insegurança também. É como eu falei, pessoas de todo o tipo. Diversas culturas, digamos de criação, 
a diferença a gente vê muito clara. Mas conheço colegas da sala mesmo que bebem até vomitar, até 
ficar tonto mesmo e é desse jeito. Mas eu acho que não é interessante. Pra quê beber pra ficar assim 
desse jeito? 

P1,7 Você mencionou aí uma questão de criação. Isso seriam então os valores pessoais, 
familiares influenciando o uso? 

P1,8 Acredito que tenha uma influencia sim. Porque dentro de casa, o meu pai não bebe, minha 
mãe não bebe. Eu fui ensinada a não beber, a não fumar, a não usar tipos de droga e coisa assim. E 
já na família das pessoas, já na família de alguns colegas, eu vejo que eles falam que os pais mesmo 
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gostam de festas, de tomar uma cerveja, nada contra, mas as pessoas têm que saber o limite de 
parar, né? Eu acho que é mais isso.  

P1,9 E do que você pode perceber, você acredita que a entrada na universidade, promoveu 
alguma mudança no sentido de um uso mais abusivo ou não de álcool ou outras drogas entre 
os estudantes? 

P1,10 No começo, principalmente no primeiro ano, a gente entra querendo se enturmar. Então eu 
acho que favorece sim as pessoas irem muito na onda dos veteranos e acabarem exagerando um 
pouquinho mais do que deveria. Eles acabam te forçando em alguma festa, eles te forçam a beber 
alguma coisa. Eles falam que não, mas fazem uma pressão psicológica e que acabam estimulando 
sim. Agora, depois dos primeiros seis meses, depois do primeiro ano de faculdade, a pessoa já 
começa a mostrar quem é e pronto. Ela se dá conta de que ela já está naquele universo, acaba 
concluindo que ela não tem mais necessidade de ficar fazendo isso por alguma amizade. Mas quem 
gosta, acaba por continuar e quem não gosta já fica mais na sua. Então tem várias pessoas da sala 
também que costumavam ir bastante [às festas] no começo [da faculdade] pra se enturmar e que 
depois foi vendo que não era bem aquilo, que não era daquele estilo, e aí parava de ir depois. 

P1,11 Foi mais ou menos desse jeito que aconteceu com você, A.? 

P1,12 Mais ou menos no sentido de que... bom, a gente tem a tradição de ter o Entala [nome de um 
trote do curso]. A gente coloca uma tala e fica quase três meses com a tala. Então tem o dia em que 
eles colocam os nomes na gente. Aí você vai no prédio central, mas o grande problema é que tinha o 
professor junto. E saindo dali... aí sim eles faziam o batismo, que aí eles levavam pra beber, mas aí 
eu já não fui. Então, pra falar a verdade, as únicas festas que eu fui na faculdade foi numa que, eu 
sou da comissão de formatura e ajudei a promover, e dois ou três churrascos da turma. Em quatro 
anos e meio de faculdade foram as únicas. Mas mesmo nessas que eu fui, eu não consumi nada de 
álcool, nem uma batidinha que eles fazem com sorvete, nada. Droga eu nunca vi ninguém usar aqui 
dentro. Já tive colega que fumava que era da sala e só. Os outros todos ficavam pressionando “pára 
de fumar”, mas foi só. 

P1,13 E o que essa pessoa fumava? 

P1,14 Cigarro mesmo. 

P1,15 Então existia um movimento pra que essa pessoa que fez ou faz uso de cigarro 
deixasse de fumar? 

P1,16 Ah sim, porque a gente que está na área de saúde a gente estuda isso sempre, o que o 
cigarro causa e tudo. Então ele tinha consciência de que fazia mal, mas é o jeito dele, não conseguia 
parar. Mas todo mundo, quando tinham as aulas temáticas todo mundo ficava pressionando. Ele tinha 
que sair no meio da aula pra fumar, então todo mundo falava pra ele. 

P1,17 E surtiu efeito? 

P1,18 Não. (risos) Diminuiu, mas acho que ele não conseguiu parar. Agora eu não tenho mais 
contato com ele porque ele caiu de turma. Então eu não sei como ficou, se ele conseguiu parar ou 
não, mas que a turma estimulava a parar, isso sim. Uso de droga mais pesada eu não conheço. Já 
ouvi falar que algumas festas lá na Filô [Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras] tem mais cheiro de 
drogas, que as pessoas fumam muito lá, mas eu não sei falar mais detalhes sobre isso porque eu 
nunca fui. 

P1,19 Dentro do contexto da universidade, da vida estudantil, você percebe mais algum 
componente que pode contribuir pra este uso, além do que você mencionou dessa 
necessidade de querer interagir com os demais alunos? 

P1,20 Eu não consigo ver nenhum fator assim que estimulasse o consumo não. A não ser quando a 
pessoa quer sair, quer tomar, ir nas festas ela já arruma um motivo qualquer, tipo “Ah, tem uma prova 
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na terça-feira, vamos sair depois da prova pra comemorar que, que acabou a prova”. Isso acontecia 
várias vezes. Ou por ser sexta-feira, sei lá. Quando a pessoa gosta e quer sair pra comemorar 
alguma coisa, ela inventa. Podia ser qualquer motivo. Não vejo nenhuma causa específica da 
faculdade. 

P1,21 E você pensa, por exemplo, que uma rotina estressante de provas, de estudos ou a 
própria questão de mal desempenho acadêmico, podem ser questões que poderiam de alguma 
maneira contribuir para o uso de substâncias? 

P1,22 Acho que sim. Acho que sim, principalmente depois das provas finais que a pessoa se sente 
sobrecarregada naquele período e acaba terminando por ir beber. Até mesmo as festas de despedida 
de ciclo básico e outras que acontecem mais pro fim da semana. Acho que a pessoa acaba talvez 
bebendo mais por se sentir estressada e acaba querendo extravasar. Isso com certeza. 

P1,23 E tem algum aspecto ou alguma situação que você entende que pode servir como 
proteção ao uso de substâncias dentro desse contexto universitário? 

P1,24 Não consigo ver nada. Aquilo que eu te falei, acho que vai da criação de cada um, dos valores 
pessoais. Se ela gosta de fazer aquilo, ela vai. Eu não vejo o que poderia estimular o contrário disso. 
Não sei. Eu mesma já tentei várias vezes aconselhar algumas colegas que passavam da conta, mas 
não dá muito certo. Você pode falar e parece que entra por um ouvido sai pelo outro. Não dá muito 
certo não. 

P1,25 E no sentido daquilo que você mencionou no começo, de que alguns param, descobrem 
que não era aquilo que queriam e param e outros não, continuam. O que você acha que 
diferencia essas duas pessoas? 

P1,26 É o que eu te falei, acho que é a criação. A pessoa que encontra as pessoas que tem 
afinidade e se afasta um pouco daquela que são opostas, eu acho que é um pouco isso. Eu não 
gosto de beber, e se eu ficar do lado de uma pessoa que bebe até cair eu não me sinto bem. Então 
eu não vou ficar do lado dessa pessoa, não vou ficar perto. Tem coisas que acabam te 
constrangendo e você acaba se afastando e vai pra um grupo que seja mais o seu jeito, que percebe 
que tenha afinidade com o seu estilo. Acho que é por aí. Mas o fato dessa pessoa experimentar e 
depois parar, eu acho que é mais complicado. Mais difícil. A não ser aqueles casos em que a pessoa 
tem o controle e saber a hora de parar, aí sim. Mas aí a pessoa sempre vai nas festas do mesmo 
jeito, só que ela sabe o ponto dela parar e não vai na onda das outras pessoas. 

P1,27 Então seriam características pessoais? 

P1,28 É. 

P1,29 De uma herança familiar... 

P1,30 Acredito que sim, uma grande influência sim. Seria essa herança familiar, de criação mesmo, 
que vem de dentro de casa, que os pais ensinam. 

P1,31 E isso permaneceria independente do distanciamento dos pais, considerando que 
muitos estudantes saem da casa dos pais quando entram na universidade? 

P1,32 Eu acredito que sim. Porque se você é ensinado quando é criança você acaba levando aquilo 
por toda a sua vida. Não é porque você está saindo de casa que você vai se transformar e pensar 
que agora pode tudo, não é bem assim. Talvez tenham pessoas que sejam muito presas em casa e 
acabam levando por esse lado. Mas em geral, eu acredito que se tem uma boa criação em casa, vai 
carregar aquilo por toda a vida. 

P1,33 E você percebe que alguns aspectos da experiência universitária, como um possível 
ganho de maturidade, ou até mesmo as responsabilidades do final do curso universitário 
poderiam também trazer algum tipo de mudança no que se refere a esse comportamento do 
uso de álcool e outras substâncias? 
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P1,34 Eu acredito que sim, principalmente na área da saúde. Você lida com diversos tipos de 
pacientes, com patologias que você associa ao consumo de substâncias químicas ou ao consumo de 
álcool mesmo, então você percebe, você vê aquilo que você sempre escutou durante toda a sua 
faculdade, toda a sua graduação, você escutou na teoria e você vê na prática. Então dá um choque 
sim, mesmo na patologia, quando vai ver as peças, então você já vai forçando a ver o que é aquilo, 
ver o que causa e é um estímulo sim pra parar, de proteção, com certeza. E da mesma forma esse 
processo de amadurecimento, a pessoa começa a ver o que é bom pra ela, o que não é. Acho que é 
um estímulo sim. 

P1,35 Qual a ideia ou imagem que vem a sua cabeça quando eu digo ser universitário e uso de 
álcool e outras substâncias? 

P1,36 Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que tem muita gente que já entra com uma cabeça 
diferente de certas pessoas, que às vezes as pessoas falam “faculdade é bagunça, é beber, é usar 
drogas”. Eu já entrei com uma cabeça diferente, meu objetivo já era, sei lá, ter uma profissão, me 
desenvolver e já focar naquilo, estudar mesmo. Então, acho que essa frase pra mim é furada. 

P1,37 E se fosse possível pensar em algum aspecto preventivo sobre o tema, você tem 
alguma sugestão para propor nesse sentido? 

P1,38 Eu acho que talvez deveriam fazer alguma coisa mais prática porque a gente sempre tem no 
primeiro ano aquelas aulas de evitar drogas e tal, de evitar beber, e tal, mas muita gente nem ficava 
nessas palestras porque achava besteira. Acho que deveria ser feita alguma coisa, eu não sei o que 
fazer, mas alguma intervenção mais prática sobre o assunto seria legal. 

P1,39 No caso as informações, o conhecimento passado nessas palestras não foram 
suficientes para prevenir? 

P1,40 Eram suficientes sim. Agora, talvez uma ideia legal seria... igual tem o grupo coral, tem vários 
grupos dentro da faculdade, grupos de teatro, que as pessoas vão formando vínculos dentro desses 
grupos, então acaba sendo uma proteção, pra essas pessoas também, né? Seria uma forma de 
proteção. Eu tinha colegas da sala que faziam teatro, elas gostavam muito, então foi criando vínculo 
com aquelas pessoas. Acho que estimula a andar num caminho melhor, sabe? Acho que é uma 
proteção sim. 

P1,41 Atividades culturais, você diz? 

P1,42 Isso, sim. Atividades culturais. Talvez também grupos de esporte. Igual a fisioterapia. Tem uns 
horários de treino, então todos os dias à noite, a partir das dez até meia noite, tinham os treinos, e é 
um horário que normalmente tem festa. Então se a pessoa estiver motivada com aquilo ela vai dar 
preferência a ir naquilo, né. Então acaba desenvolvendo um fator de proteção, sim. 

P1,43 Nossa entrevista era isso, eu agradeço por sua participação e você quer complementar 
com mais alguma coisa? 

P1,44 Não, acho que já abordou bastante. É isso mesmo. 
 
 
 
 
Entrevista P2 
 
Data: 30/08 
Duração aproximada: 34 minutos 
Dados de identificação do entrevistado: Inicial fictícia: B.; Curso: informática biomédica; Sexo: 
masculino; Droga de uso: nenhuma em ambos os períodos (T1 e T2) 
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Dados de observação: Foi pontual, atencioso e se mostrou prontamente disponível em participar da 
entrevista. Falava com tranquilidade, apesar de aparente timidez. 
 

P2,1 Então vamos lá... B., qual a sua percepção sobre a sua experiência de vida estudantil, 
universitária no que se refere à questão do uso de álcool e outras drogas? 

P2,2 Bom... a percepção inicial é que o álcool, acho que desde o colegial já era frequente, desde a 
oitava série. Então a oitava série foi a introdução do álcool até o colegial. Então a grande percepção 
da vida universitária pra mim não foi tanto um choque porque a mídia já fala bastante que tem o uso, 
mas o que me chamou a atenção foi o excesso, o uso de drogas de nível mais pesado, tipo cocaína, 
isso me assustou um pouco. Eu fico abismado com o uso entre vários amigos meus que olhando no 
dia a dia você nem imagina, você não faz nem ideia, mas daí a noite parece que dá uma liberada 
geral. Muita gente que eu conheço aqui e até os funcionários eu já vi. Eu fiquei até meio assustado, 
mas isso foi só algumas vezes. Eu fico abismado com o uso forte assim na cara dura como se fosse 
algo normal. Não tem nada de novo, nada que me influenciou a usar isso ou não usar, eu nunca 
experimentei nada, não teve nenhuma pressão de amigos de nada. Só usaria se eu quisesse, até 
porque está fácil o acesso, então quem tiver curiosidade... Álcool a mesma coisa acho que se você já 
sabia se controlar antes não muda depois. Não deixei me levar por nada porque não uso drogas, só o 
cigarro que eu percebo que mudou depois da universidade. Não vejo muita influência assim da vida 
universitária pra usar álcool ou drogas. Álcool, é lógico que em festas você acaba exagerando um 
pouco mais, mas não sinto nenhuma pressão psicológica nada assim, nada que me forçasse a usar 
ou não usar. 

P2,3 Então a mudança que você percebeu ao longo da universidade foi sobre o uso de 
cigarro? 

P2,4 Sim, sim eu já fumava antes, mas eu não fumava cigarro, só fumava cachimbo. Agora, mais 
pro final da graduação, eu peguei o hábito de outros amigos, mas que já tinha um pouco o hábito eu 
já tinha só que muito esporadicamente. Hoje já está uma coisa mais diária. Mas foi a única coisa que 
mudou com a minha vida universitária. 

P2,5 Fala um pouquinho mais desse choque que você falou que teve em relação à facilidade 
de acesso e à quantidade de outros tipos de droga que você teve durante sua experiência 
universitária. Como é que foi esse choque pra você? 

P2,6 Ah... acho que foi no ano de calouro. E eu venho de X [cidade de origem do entrevistado], 
cidade de interior, menor, a diferença de porte de Ribeirão Preto pra minha cidade é grande. Eu acho 
que influencia muito o acesso e a procura de drogas. Já na primeira ou segunda semana de calouro 
numa festa eu presenciei pessoas fazendo uso de drogas. E mais que isso, eu via pessoas que 
pareciam traficantes entrando na festa, oferecendo tudo quanto é tipo de droga, tudo quanto é preço, 
acho que devia ter de várias qualidades, tinha até fila lá formando pra gente comparar. Quando fui no 
banheiro, fui usar o banheiro, só tinha cápsula, acho que era de cocaína que tava usada, gente que 
esqueceu de limpar o nariz e tava tudo manchado de branco, aí eu caí na real e falei “acho que isso 
aqui já é outra coisa”. Era só na mídia que eu via, ouvia falar, mas presenciar foi um... foi um choque. 
Era uma coisa que eu nunca tinha visto, mas eu já sabia que existia. Foi diferente de ver ao vivo... 
gente usando na minha frente e ficando completamente adoidada. 

P2,7 E eram todos colegas de universidade, de turma, era isso? 

P2,8 Uns eram da minha turma, outros eram meus veteranos, outros eu conhecia de outros lugares. 
Assim... tem gente que você esbarra, não sabe quem é, mas você vê aparecendo nas festas, coisa 
assim. No convívio de faculdade não imaginava que seriam usuários de entorpecentes, nada assim. 
Mas você vai vendo à noite, em outro contexto, que as pessoas se apresentam de outra maneira que 
você nem percebe. Passei a ver essas pessoas de outra maneira. 
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P2,9 E algumas dessas pessoas eram amigos próximos, que conviviam mais proximamente 
com você? 

P2,10 Próximos eu acho que não porque fazia pouco tempo que todo mundo tinha acabado de se 
conhecer, então as pessoas falavam que fulano é de tal jeito e isso ficou marcado. Diziam que tal 
pessoa é um pouco mais levada, que usa [droga]. Não atrapalhava a amizade nem nada, mas 
sempre diferenciei. Dependendo de certos lugares que era convidado pra ir eu já sabia se aceitava o 
convite ou não, dependendo de quem era a pessoa e dependendo de qual era o contexto também. 

P2,11 E você acabou se afastando desses amigos ou colegas enfim... que faziam uso de 
álcool ou drogas? 

P2,12 Não. Mantive a mesma relação que tinha antes. Enquanto estava com eles respeitava, tinha 
amizade, ninguém forçava ninguém a nada. É normal, é meu amigo, ele usa isso daqui, mas a gente 
sempre manteve respeito uns com os outros. Não era motivo pra se afastar, só em certas horas. 
Quando alguma dessas pessoas fazia um convite que eu já sabia eu tinha que separar. Dizia “vai, faz 
o que você quer, depois você volta aí”, e depois voltava completamente fora de si, mas normal, nunca 
me afastei. Eu acho que eu evitava me aproximar muito de certas coisas, mas de afastar de amizade, 
eu acho que não. Até durante a graduação você acaba tendo que fazer muito trabalho junto com a 
pessoa, então não tem como você se afastar quando é da mesma turma. 

P2,13 O acesso as drogas que você mencionou era mais presente ou mais comum nas festas 
ou você também percebia em outras ocasiões que havia um certo favorecimento ou um 
incentivo a esse tipo de consumo de álcool ou outro tipo de droga? 

P2,14 Ah, nas festas era mais frequente com certeza. Acho que noventa e nove por cento das vezes 
que eu convivi com essas situações de presenciar uso de drogas foi durante as festas. Raramente, 
uma ou outra vez na república de alguém tinha um estoque pra consumo. Acho que só uma pessoa 
tinha um estoque próprio. Acho que o pessoal só usava em festa mesmo. Eu não sei se usava 
diariamente em casa ou na faculdade, mas que eu presenciava mesmo, noventa e nove por cento só 
nas festas. 

P2,15 Mas você diria que existe algum estímulo ou incentivo explícito para o consumo? 

P2,16 Vamos dizer que em cidade pequena tinha oferta dessas coisas, mas em um grau muito 
menor. Eu cheguei aqui e na cara dura me ofereceram. Acho que se dá curiosidade de experimentar, 
facilita mil por cento. Porque se não tiver na festa você tem que saber onde conseguir, com quem 
conseguir, sendo que lá na festa, vamos dizer, pra mim só faltou ter o balcãozinho, assim, “bebidas, 
drogas e não sei o quê”, não falo um estímulo, mas está lá, se você quiser está fácil o acesso. 

P2,17 E você já teve curiosidade em fazer uso? 

P2,18 Curiosidade... vamos dizer que passa uma vez pela cabeça. Se todo mundo faz é porque deve 
ter alguma coisa de bom. Mas assim, curiosidade, uma vez passa pela sua cabeça, mas aí, na hora 
eu me controlei e agora não vejo mais porque usar algo mais forte, mesmo usando cigarro, eu não 
vejo por quê. Eu não vejo a menor necessidade de experimentar outros tipos de drogas. 

P2,19 E o quê contribuiu para o aumento do seu uso de cigarro a partir do ingresso na 
universidade? 

P2,20 Bom, geralmente quando eu ia em festa, acho que talvez os outros fumavam e eu já fumava 
antes e passei a fumar um pouco mais. E tem também o estresse da faculdade acho que contribuiu 
bastante, várias noites viradas, varando as noites fazendo trabalho, acho que acabei puxando um 
pouco mais pra esse lado. Álcool eu acho que eu até cortei, mas cigarro aumentou bastante o 
consumo, acho que pelo estresse da faculdade e a companhia dos amigos nas baladas que também 
fumam. 
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P2,21 Então o estresse, a rotina de provas e as companhias de amigos que fumam nas 
baladas, essa vida no contexto universitário... 

P2,22 Provas, trabalhos, assim... foi o que puxou mais, porque você usa o cigarro como estimulante 
de certa forma também. Porque acho que não está rendendo uma coisa, vou tiro dez minutos e volto, 
fumo um cigarro, daí parece que sai alguma coisa. Acredito que a rotina da faculdade foi o que puxou 
um pouco mais esse lado. Mesmo tentando controlar certas horas não adianta, volta. Na verdade, 
parece que o cigarro te ajudava a terminar o trabalho. 

P2,23 Você disse que o álcool, ao contrário do cigarro, diminuiu. 

P2,24 Acho que diminuiu. No começo eu bebia mais, era pelo menos uma vez por semana alguém 
ligava e “ah, vamos em tal lugar”. Acho que até pelo fato da maioria dos meus amigos que se 
formaram o ano passado, acho que ajudou a diminuir bastante. Hoje, só esporadicamente.  

P2,25 Então você diminui o consumo de álcool na medida em que ficou sem os seus amigos 
com quem você estava habituado a beber? 

P2,26 Isso, isso. Em casa quando eu estou sozinho não tem nem uma lata de cerveja na geladeira. 
Era mais quando saia com os amigos mesmo. Depois que o pessoal se formou, eu passei a levar a 
graduação um pouco mais a sério. Eu estava com a corda no pescoço, então diminui a frequência de 
sair, de se reunir com a galera. Algumas pessoas largavam o curso, outros se formavam, outros 
trancavam. Então o meu grupo de amigos foi diminuindo. Fiz outros amigos também, mas acho que 
eu mesmo perdi o saco de ficar saindo e fazendo a mesma coisa sempre assim. E aí depois com a lei 
seca também... todo lugar que tinha que ir de carro e depois bebia não podia dirigir. Não posso me 
dar o privilégio de fazer uma cagada e perder a minha carta. 

P2,27 Então aumentou o grau de responsabilidade? 

P2,28 É, acho que sim. 

P2,29 Esse grau de responsabilidade foi mudando ao longo do curso? 

P2,30 Ah sim, a gente vai ficando mais responsável no final do curso, vai sendo mais exigido, tendo 
que cumprir horários de estágio, com os pacientes. 

P2,31 Você percebe se essa maior responsabilidade, esse maior comprometimento tem algum 
reflexo sobre o uso de álcool e outras drogas? 

P2,32 Eu acho que não. Eu acho que quem usa bastante álcool e drogas vai abusar mesmo que 
chegue a afetar o estágio de trabalho. Eu acho que vai continuar usando da mesma forma. Eu não 
vejo uma ligação direta do estágio, do emprego ou coisa assim com aumento ou diminuição do uso. 
Talvez vai de cada um pensar, né? Parar mais cedo porque no dia seguinte tem algum compromisso 
de trabalho, estágio e tem que levantar cedo. Tem quem sai do bar às cinco e entrar no estágio às 
oito sem problemas, vai de cada um. 

P2,33 E no seu caso? 

P2,34 No meu caso influenciou. Eu não tenho pique nem vontade. Então eu cortei mesmo e não 
sinto falta pra ser sincero. 

P2,35 E o que vem à sua cabeça quando se fala na questão álcool e outras drogas e ser 
universitário? 

P2,36 Bom, eu acho que quem não conhecia e entra na universidade sem saber nada, você vai 
passar a conhecer tudo, querendo ou não. Uma hora vai esbarrar com alguém usando na sua frente. 
Eu acho que coisas que só passavam na mídia, pra mim era coisa do conhecimento normal, passou a 
ser conhecimento real na vida. Percebi que não é só boato de mídia, acontece mesmo. Acho que a 
universidade foi isso. Não é só boato, só comentário, só sensacionalismo. Se você não sabia nada 
antes, você vai passar a saber tudo. Saber o que acontece, eu acho que foi a universidade foi isso 
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pra mim, desse lance de droga e álcool. Pra quem não sabia nada e passou a saber de tudo. Eu acho 
que quem passou pela universidade e não conheceu nada, nada disso, eu acho que deve ficar meio 
que isolado socialmente em certos aspectos. 

P2,37 Então, para estar em contato com as pessoas, os colegas de sala, de universidade, não 
ficar isolado socialmente, o universitário vai presenciar e ter contato com as situações que 
você descreveu? 

P2,38 Eu acredito que sim. Uma coisa que na faculdade foi muito importante pra ir bem nas matérias 
é o networking social que tem na faculdade. Eu acho que se isolar das pessoas que fazem alguma 
coisa diferente é prejudicial pra gente. Então, a pessoa já fez tal matéria e te dá uns toques legais ou 
tal pessoa faz estágio em tal lugar e pode te indicar. Pessoas assim que se isolaram bastante elas 
ficavam prejudicadas de certa forma. Por exemplo, se tal pessoa está fazendo TCC com tal professor, 
mas essa pessoa não tem o menor contato com esse professor, ela pode te dar umas dicas, mas se 
você se afasta dela porque ela sua droga você perde essa oportunidade. Acho que prejudica se você 
for cortar o convívio de tais pessoas por causa de tais atos que eles fazem.  

P2,39 Se você tivesse que pensar em algum tipo de prevenção a respeito do uso de bebidas 
ou de drogas entre os universitários no que você pensaria? 

P2,40 Prevenção... na minha cabeça não adianta proibir, não adianta proibir o uso no campus, festa 
em tal lugar, não adianta proibir o uso e a comercialização porque quem quer mesmo dá um jeito. 
Prevenir é só informar sobre os males que a droga pode causar, especialmente o que pode acontecer 
com quem vem do interior. Acho que só o conhecimento mesmo de com o quê você esta se metendo 
vai prevenir, eu acredito. Acho que proibir não adianta nada. Cada um ter conhecimento do que pode 
acontecer é a melhor e a única prevenção que pode ter. 

P2,41 Ok B. Nossa entrevista era isso. Você queria complementar, falar mais alguma coisa? 

P2,42 Não, acho que é isso. 

 
 
 
Entrevista P3 
 
Data: 02/08 
Duração aproximada: 32 minutos 
Dados de identificação do entrevistado: Inicial fictícia: C.; Curso: medicina; Sexo: feminino; Droga 
de uso: nenhuma em ambos os períodos (T1 e T2) 
Dados de observação: Parecia um pouco assustada e apreensiva, correndo os olhos por toda a 
sala. Durante o rapport, pareceu tímida ao fornecer respostas curtas e pontuais, mas mudou essa 
postura enquanto eu explicava os objetivos do projeto e fornecia mais detalhes dos motivos da 
entrevista. 

 

P3,1 Então, C., eu gostaria que você pudesse começar me dizendo qual a sua percepção 
como universitária, ou seja, na sua experiência de vida acadêmica, do uso de álcool e de 
outras drogas nesse contexto. 

P3,2 É, eu acho que tem muita gente que já fazia uso de drogas e álcool desde antes de entrar na 
faculdade. Só que estando na faculdade, como tem gente que não é de Ribeirão Preto, parece que 
tem uma liberdade maior. E também o próprio meio universitário, não sei, parece influenciar bastante. 
Ou senão as pessoas começam a beber na faculdade. Tem gente que fala que antes da faculdade 
não bebia nada, mas aí depois, como tem muitas festas, o pessoal foi meio que junto e com isso 
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acaba bebendo mais. Eu acho que desde o começo, não sei, acho que por criação eu não bebia 
assim, aí, aqui, durante os cinco anos de faculdade... eu não bebo assim, uma vez ou outra eu tomo 
alguma coisa pra experimentar, mas é assim, é sempre porque os meus amigos estão bebendo e 
falam “ah, experimenta um pouquinho” e eu acabo experimentando. E... mas é só assim, porque não 
me atrai o gosto mesmo. E de outras drogas... eu não uso, então nunca chegaram pra mim e falaram 
“ó, experimenta isso”. 

P3,3 Mas você já teve contato com outras drogas? 

P3,4 Não, só assim, de ver o pessoal usando durante uma festa. Agora, de ver colegas usando, 
amigos do meu ciclo de amizades mesmo eu nunca vi e também nunca tive contato. 

P3,5 Você comentou que na universidade o uso pode começar para algumas pessoas e se 
intensificar entre aqueles que já faziam uso de álcool. A que você atribuiria essa mudança de 
comportamento do uso de substâncias com o ingresso na universidade? 

P3,6 A maioria do pessoal acaba vindo pra faculdade por volta de vinte anos, dezenove, vinte anos 
e aí já passou aquela fase que o pessoal tinha que beber ou fumar escondido dos pais, porque meio 
que já alcançou a maioridade. Mas... e também na faculdade tem aquela coisa de “ah, tipo eu estou 
na faculdade e eu vou aproveitar a vida porque daqui a uns seis anos, por exemplo, eu vou me formar 
e aí eu sei que não vou poder ficar abusando das coisas porque eu vou ter a responsabilidade do 
meu trabalho”. Não sei, pra mim parece que é meio isso assim, daí que as pessoas acabam nem indo 
muito mais nas festas. Toda semana tem festa pra ir e naquele contexto da festa sempre tem bebida 
alcoólica, acaba tendo outros tipos de drogas também. É isso. 

P3,7 Então, na verdade, a vida universitária proporciona mais oportunidades que podem 
facilitar o uso. 

P3,8 Eu penso que sim. 

P3,9 E você percebe se essas oportunidades aumentam, diminuem, se há uma variação ao 
longo do tempo de universitário? 

P3,10 É que assim... quando a gente é calouro, no começo da faculdade, principalmente no primeiro 
semestre tem uma festa atrás da outra. E é festa do calouro, é festa não sei do quê, tem um monte 
de festa e, assim, tem sempre um monte de veteranos em volta de você falando “ah, não, vamos lá, 
vamos beber comigo”. Sempre tem aquela coisa de “ah, vamos fazer amizade, então você vai beber 
junto comigo”. Aí acho que no começo tem muita gente que fala “nossa eu nunca fui em tanta festa 
como eu fui no começo da faculdade”. Aí conforme os anos vão passando meio que dá uma 
acalmada, sente que não dá pra ficar saindo direto e bebendo, mas tem quem continua, varia muito 
de como a pessoa é, se ela é mais festeira, ou não. Mas acho que mesmo quem é mais sossegado, 
assim, no começo da faculdade vai direto pra festa, mesmo pessoa que é mais reservada, mais 
tímida, acaba indo. 

P3,11 Você se considera mais reservada ou mais festeira? 

P3,12 Ah, mais reservada, eu sou mais tímida. 

P3,13 E essas pessoas mais reservadas como no seu caso acabam indo nas festas por quê? 

P3,14 Ah, uma porque você está ainda naquele ritmo de comemoração porque passou na faculdade. 
E também que fica aquela coisa “tá, como que é fazer uma faculdade?” E também tem aquela de que 
tem muito veterano que fica pixando, “não, não, você vai aparecer na festa, que a festa é pra vocês e 
não sei o que lá”, e você acaba indo. Não sei se curiosidade mesmo de ver como é que é. Se 
também tem aquela coisa de pressão das pessoas falarem “ah, mas vocês vão, né?, vocês são 
calouros, vocês tem que ir”. 
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P3,15 Na sua experiência pessoal, você diria que esses episódios, essas oportunidades 
acabaram contribuindo de alguma maneira para essa aproximação ou até mesmo para o 
contato de uso de álcool e outro tipo de substância? 

P3,16 Ah, acho que sim. Porque eu, como eu não estava acostumada a frequentar... porque eu 
frequentava festa que tinha bebida alcoólica e tudo mais, mas na faculdade é muito mais exacerbado. 
E as pessoas estão sempre “ah, não, vamos sair pra beber”, não é uma coisa que, pelo menos pra 
mim, antes da faculdade era “ah, não, vamos sair pra balada, pra dançar”. E daí agora a maioria do 
pessoal convida “vamos sair pra beber”. 

P3,17 E você diria que por outro lado há também aspectos que podem levar a um 
distanciamento do uso, que tenham um caráter protetor? 

P3,18 Ah, acho que o próprio fato de você ter informação com um argumento mais científico, médico 
e não aquela noção que você tinha no colegial, você acaba vendo o que pode te trazer, então 
querendo ou não você fala “ah, não vale a pena ficar exagerando e tal”. Ou senão, como a gente tem 
muito contato com paciente mesmo, você acaba pensando duas vezes, pelo menos pra mim. Você 
acaba pensando duas vezes. 

P3,19 E como é que funciona isso para você de manter esse distanciamento, ter levado a esse 
tipo de reflexão? 

P3,20 Ah, então, é porque também tem aquela coisa que a gente vê, o paciente está mal e tudo, aí 
você fala “ah, não quero isso pra mim”. E também tem aquela coisa de “ah, acho que não é só isso”. 
Porque pra mim, como eu fui criada com pessoas que não estavam acostumadas a beber, que eu 
não tinha esse hábito de sair pra beber todo final de semana, então pra mim o próprio gosto de 
bebida alcoólica né agradável. Então, não é só o fato de eu ver que o paciente está mal ou que o uso 
de álcool ou de outras substâncias faz mal. Foi só uma coisa que reforçou, mas que eu já tinha. Eu 
vejo que as pessoas de um modo geral, acabam usando álcool uma vez por semana ou senão 
quando tem festa e nunca pensam que “ah, isso pode acontecer comigo”, porque a maioria julga que 
faz aquele uso social, não aquele uso que vai levar a algum problema mais sério. Então, não sei se 
faz muito efeito mesmo pras pessoas em geral ter o conhecimento, as informações. 

P3,21 Entendi. E o que você proporia como ação preventiva do uso de álcool ou outras 
drogas entre os universitários? 

P3,22 Eu acho que o pessoal que está em uma determinada faixa etária a gente não tem como 
medir consequências a longo prazo. Os professores falam sempre que “ah, pode trazer um risco se 
você desenvolver alguma disfunção, senão pode ter um risco de desenvolver algum tipo de 
hepatopatia”, mas fica muito distante. Pra ter aquela consciência tem que ser uma consequência mais 
rápida, sabe? Por exemplo, “ó, você vai beber, aí você vai exagerar, aí vai pegar o carro e vai bater o 
carro”. Acho que choca mais do que a pessoa estar pensando no futuro. Se continuar bebendo daqui 
a tantos anos, daqui a vinte anos vai ter risco de acontecer algum tipo de problema do fígado, a 
pessoa vira e fala “ah, mas eu vou beber só na faculdade, não vai ter problema”. Mas você vê que o 
pessoal ainda vai pra festa de carro, bebe, pega o carro e volta. Então, assim, é uma coisa que 
mostra a consequência mais imediata do problema da droga e do álcool. 

P3,23 No caso, você está falando que o uso acaba sendo mais voltado para satisfação de um 
prazer imediato sem pensar nos prejuízos de longo prazo... 

P3,24 É. 

P3,25 E elas acabam se distanciando um pouco da compreensão do... 

P3,26 Dos riscos de você fazer um consumo abusivo mesmo que de vez em quando, sabe? 

P3,27 E o que vem à sua cabeça de imediato quando sobre o tema da nossa entrevista, 
quando eu te digo, universidade e uso de álcool e outras substâncias? 
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P3,28 Acho que faculdade tem muita liberdade pra poder usar esse tipo de substância e até de 
forma exagerada. Que é onde tem mais liberdade mesmo. 

P3,29 Quando você fala em liberdade você está se referindo a um controle externo de pais, de 
uma figura de autoridade ou você está se referindo a mais alguma coisa? 

P3,30 Não, não é só de ter um pai falando que você não pode chegar bêbado em casa, é mais pelo 
contexto mesmo, porque na faculdade a maioria das pessoas não está trabalhando. Ainda mais no 
curso da gente, que é medicina, que você está o dia inteiro na faculdade, a maioria acaba sendo 
sustentado pelos pais. E é só isso mesmo, é só a faculdade, você não tem uma responsabilidade de 
“putz, eu não posso exagerar hoje porque amanhã de manhã eu tenho que trabalhar”, eu não posso 
chegar mal, eu não posso dormir no trabalho. Tem muita gente que volta da festa e acaba dormindo 
na aula, entendeu? Não tem muito aquela atitude de... ah, da responsabilidade, das consequências. 

P3,31 E em algum momento a vida universitária te traz essa responsabilidade? 

P3,32 Eu acho que o pessoal começa a ter mais responsabilidade quando chega a hora dos 
estágios, quando está mais próximo da formatura. Porque você vê muita gente que começa a fazer 
um estágio assim e aí fala “ah, vou embora hoje mais cedo porque amanhã eu tenho estágio às sete 
horas no hospital”. Então, acaba tendo mais consciência disso mesmo. Ou, senão, tem também 
aquele outro extremo que fala “ah, minha faculdade está acabando e eu tenho que aproveitar agora”. 
Aproveita todas as festas o máximo que puder, porque depois sabe que isso vai diminuir ou acabar e 
vai chegar a hora de correr atrás de trabalho, de se sustentar. Tem esses dois lados.  

P3,33 E você percebe se existe alguma diferença em termos de variação do uso entre o 
começo e o final do curso, se aumenta ou se diminui? 

P3,34 Acho que no começo você está mais... ou, senão, talvez no final as pessoas costumam 
desenvolver tolerância também. Eu não sei porque geralmente quando a gente está no começo da 
faculdade, sempre tem aquelas histórias de que fulano bebeu até não poder mais. Isso no começo é 
mais frequente do que conforme o pessoal vai ficando mais velho. Eu não sei se é, mas parece que 
as pessoas ou aprendem a beber ou ficam mais tolerantes, não sei. 

P3,35 C. nossa entrevista era isso, tem algo mais que você queira falar? 

P3,36 Não. 

 
 
 
Entrevista P4 
 
Data: 25/08 
Duração aproximada: 32 minutos 
Dados de identificação do entrevistado: Inicial fictícia: D.; Curso: medicina; Sexo: masculino; 
Droga de uso: nenhuma em ambos os períodos (T1 e T2) 
Dados de observação: Foi pontual e se mostrou bastante tranquilo e receptivo durante toda a 
entrevista. 
 

P4,1 Bom, como eu te expliquei, eu gostaria que você dissesse um pouco qual a sua 
percepção a respeito da vida acadêmica, da sua experiência pessoal de universitário e o 
comportamento do uso de álcool e drogas. 

P4,2 Minha opinião é que em relação ao uso, principalmente de álcool, é bem difundido na verdade. 
As pessoas incentivam pelo que eu percebi. O fato de você não beber, você já é visto com um 
aspecto negativo. Então, há como se fosse uma pressão, uma pressão social né? Você entra no 
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primeiro ano, muitas pessoas são obrigadas a beber e se não bebem já te olham de modo negativo. 
Em todos os aspectos, em todo lugar, a bebida é de fácil acesso. E caso você não queira beber ou 
não sinta vontade de beber, você é estimulado e, mesmo assim, você começa a pensar “ah, talvez 
seja legal beber porque todo mundo bebe, todo mundo conversa, e tudo”. O fato é que você está com 
uma coisa positiva, então fica mais fácil. E você tem um acesso fácil e um incentivo. Em relação às 
drogas já é um pouco diferente. Drogas ilícitas, eu falo, porque eu vejo que são opiniões bem 
divididas. Muita gente usa, mas não chega a divulgar, não é aquela visão tipo como é a do álcool que 
é uma coisa positiva. Mas pela facilidade, muita gente que eu conheço usa. Mas não é essa mesma 
visão, a pessoa já usa porque quer ou porque alguns amigos usam, não sei, mas não é do mesmo 
modo não. Drogas ilícitas eu já acho que é um pouco diferente, menos gente usa drogas em relação 
ao álcool. 

P4,3 E em que aspectos esse uso de álcool parece positivo? 

P4,4 Positivo é o fato de você se sentir bem. Na verdade eu bebi muito pouco na faculdade, nunca 
cheguei a ficar bêbado. Mas o que eu vejo que as outras pessoas incentivam é o fato de você se 
socializar e tipo, está todo mundo fazendo, vamos fazer também. E sei lá, você esquece dos seus 
problemas, você tipo relaxa, mais ou menos o que vem na cabeça é que as pessoas consideram isso 
uma coisa positiva. Mas acho que não sabem todas as consequências disso, né? Vê simplesmente o 
lado bom, a euforia, as pessoas pensam mais nisso mesmo. 

P4,5 Você se sente assim também? 

P4,6 Ah, acho que sim. Traz essa sensação sim. A gente fica mais à vontade. 

P4,7 E o que levaria o estudante universitário a aderir a essa facilidade ou a esses aspectos 
que você mencionou como positivos? 

P4,8 Você está falando em que partes essa experiência, essas amizades, influenciam? 

P4,9 Isso. 

P4,10 O que leva ela a pensar em mudar a opinião dela. Ela não bebia e aí começa a achar que 
beber é uma coisa boa...  

P4,11 Exatamente. 

P4,12 Acho que é mais aquilo que eu falei do incentivo dos amigos. Porque você vê todo mundo 
bebendo, os caras que bebem são os legais, os que bebem são os que estão na festa, são os que 
estão na situação boa e a pessoa olha e fala “ah, pode ser legal e não acontece nada, os caras 
bebem e no outro dia estão na aula, o cara bebeu e tem os amigos e tudo”, então pode ser uma 
experiência positiva o fato de você ver que a grande maioria dos casos não tem consequências tão 
negativas. Seria mais nesse ponto. Até pela curiosidade de beber também. Sente mesmo uma 
curiosidade de experimentar. 

P4,13 Você poderia me falar um pouquinho mais a respeito da questão do uso de drogas 
ilícitas ou até mesmo de medicamentos não prescritos, já que você mencionou haver 
diferenças sobre o uso de álcool. Fala um pouco mais dessas diferenças, por favor? 

P4,14 Com relação a essas outras substâncias acho que já existe até mesmo um conceito antes 
mesmo de entrar na faculdade. Muita gente entra na faculdade e já bebia, os pais bebem e você vê 
propaganda na TV, sempre foi assim, então desde pequeno você não tem uma... não se condena o 
uso de álcool. Poucas pessoas condenam. Já o uso de drogas é muito condenável em todas as 
circunstâncias. Desde criança você vê na TV e na família e nenhum pai chega pro filho e fala “ah, 
vamos lá, vamos fumar maconha”, mas pra beber os pais fazem. Aí quando entra na faculdade já é 
uma coisa um pouco mais expandida. E muita gente vai naqueles conceitos anteriores, de 
experimentar, e sem ver que o uso é negativo. As pessoas que se drogam, na maioria delas a gente 
vê isso, formado mesmo, tem pessoas que vão mal na faculdade tem pessoas que têm um 
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comportamento diferente. Então, muitas vezes, você já associa aquilo ao uso da droga como uma 
coisa negativa. Tem muitas pessoas que usam álcool na faculdade, mas quem usa drogas são 
aqueles que já têm algum tipo de problema. Mas a gente vê que muitas vezes começam a matar 
aula, começam a ir mal, aí você conhece uma história do fulano de tal que teve algum problema ou 
que teve, que caiu de turma, que foi até hospitalizado por algum acidente. Geralmente está associado 
ao uso de drogas, principalmente cocaína. A gente ouve falar que aqui na faculdade tem maconheiro 
e ele não está aí pra nada, então você já associa com algo negativo. E o tipo de pessoa também, 
porque uso de álcool como eu falei, todo mundo faz porque parece legal, bacana, está bem na ‘fita’.  

P4,15 E você entende que há outros aspectos dentro do contexto da vida acadêmica que 
podem favorecer o uso de substâncias, de álcool ou outras drogas? 

P4,16 Eu acho que eu enxergo que muita gente que mora aqui não tem uma família aqui. O fato de 
você não ter alguém te supervisionando é mais fácil. Uma coisa é você chegar bêbado em casa e ter 
seus pais, outra coisa é você chegar bêbado e é a sua casa. Já é um fator que facilita. A outra coisa é 
o fato de você administrar seu dinheiro. É difícil, por exemplo, se você vai sair, quando você mora 
com seus pais, antes de você ter essa independência, seu pai dar, sei lá, vinte, trinta reais e 
dificilmente você iria gastar esses trinta reais num bar, mas se você tem um cartão de crédito, é mais 
fácil você ir lá em um barzinho, em uma festa. Tem coisas que é o fato de você administrar seu 
dinheiro, ter que tomar conta da sua vida e não ter que prestar tantas contas a alguém, isso facilita. 

P4,17 Certo... e sobre outros aspectos da vida acadêmica, universitária como, por exemplo, o 
estresse dessa rotina, as cobranças sobre o próprio desempenho acadêmico, escolar, a 
participação em atividades extracurriculares... na sua experiência você percebe se isso 
também pode agir de alguma maneira sobre o comportamento de uso de álcool e outras 
drogas pelos universitários? 

P4,18 Quanto a isso eu concordo muito com isso aí. Principalmente porque outro aspecto do álcool e 
das drogas, que eu vejo é que as pessoas são complicadas, querem esquecer os problemas. A coisa 
mais comum que tem é acabou o curso ou acabou uma prova e todos dizem “vamos beber”. Como 
um mecanismo de eliminar mesmo esse estresse, dar uma aliviada. Isso é uma coisa que acontece 
bastante. Eu acho que tem a ver com fato de ter uma vida estressante, toda aquela cobrança, os 
horários, acho que influencia bastante. 

P4,19 E será que é possível também perceber algum outro tipo de situação ou de fator que 
possa funcionar no sentido contrário? De ter um lado mais protetor desse uso? 

P4,20 Eu acredito que... uma coisa que eu acompanhei durante a faculdade, uma coisa que 
acontece, é que as pessoas diminuíram o uso de álcool, ao meu ver, em relação ao primeiro ano até 
agora. Geralmente é uma curva de Gauss. No início né todo mundo que bebe, no primeiro, segundo e 
terceiro ano, as pessoas começam a beber bastante, mas uma coisa que eu percebi, principalmente 
agora que eu estou no quinto ano, é a cobrança. Você tem que vir aqui na faculdade de sábado e 
domingo muitas vezes, você é cobrado na sua postura. Se você se cobra mais pra estudar, então 
aquela possibilidade de “vou na festa e vou beber muito”, ela não se torna mais tão importante assim. 
Muitas vezes as pessoas até continuam bebendo, mas não é mais três, quatro vezes na semana. 
Acontece mais aos finais de semana justamente pelo fato de ter uma cobrança maior, de você ser 
cobrado pra ter uma postura. Eu vejo isso muito. Isso aconteceu na minha turma, no meu ciclo de 
amizades e as pessoas mudaram em relação a isso. O fato de ter outros horários, outras cobranças, 
outros compromissos faz ela diminuir esse lance de beber demais nas festas.  

P4,21 Mesmo para os outros tipos de substâncias ou medicamentos não prescritos? 

P4,22 Sim. Medicamentos também diminuem, pra drogas em geral, pro álcool. Não é um contexto 
geral, não posso te dizer que é uma regra. Aqueles que faziam uso abusivo mudaram muito. Aqueles 
que já tinham um uso mais regrado diminuíram.  
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P4,23 É como um sentido de responsabilidade? 

P4,24 É, é bem isso. 

P4,25 E na sua experiência pessoal, funcionou assim também? 

P4,26 Também. Embora, como eu disse, eu bebi poucas vezes na faculdade. Eu não queria saber 
de ‘encher a cara’ e não lembrar do que eu fiz. Mas foi mais ou menos a mesma coisa, no primeiro 
ano eu não bebia, o segundo ano um pouco, o terceiro um pouco e o ano passado e esse, 
praticamente nada. Pela cobrança também.  

P4,27 Além desse sentido de responsabilidade, fruto da cobrança, você vê mais alguma coisa 
que possa ter esse papel de diminuir ou de proteger do uso? 

P4,28 No final agora? 

P4,29 Não só. Pode ser durante toda a faculdade qualquer aspecto que possa ter esse papel? 

P4,30 Eu vejo que nesse momento é mais da responsabilidade. Eu acho que também muda um 
pouco aquela, uma visão um pouco de conscientização. Em geral, eu acho que a gente pensa muito 
na faculdade, mas a gente não pode negar que tem uma influência externa. Eu acho que a sociedade 
em geral está adquirindo um pouco aquela visão de não beber e dirigir. No início da faculdade as 
pessoas nem se importavam com isso e hoje em dia, já virou uma coisa muito negativa beber e dirigir. 
As pessoas condenam quem bebe e dirige. Eu vejo que a maioria das pessoas quando começa a 
beber, os amigos e tudo, eu vejo e eu faço também, de quem beber não pegar a chave do carro, pra 
não deixar a pessoa beber e dirigir. Eu acho que não só o fato dessa responsabilidade, mas eu acho 
que também esses aspectos estão mudando. 

P4,31 Ok... e se te perguntasse qual a primeira imagem ou ideia que você tem do uso de 
álcool e drogas e a vida acadêmica? 

P4,32 Das palavras universidade e álcool. Eu vejo que a universidade não aprova, na minha opinião. 
Sempre tem palestras desde o primeiro ano o pessoal falando. Eu vejo que a universidade condena e 
os alunos não ligam muito pro que a universidade fala, pra opinião dela. Pelo menos é o que vem na 
minha cabeça se pensar desde o primeiro ano até agora. 

P4,33 A opinião da universidade, as palestras de orientação acabam não tendo um papel de 
inibir essas situações? 

P4,34 Não pude ver isso não. Pra falar a verdade, em relação a isso, por exemplo, a gente já passou 
por vários momentos em que a gente viu amigos nossos, colegas de turma, não é nem amigos, que 
tiveram problemas com álcool, tiveram problemas com drogas e os familiares e a faculdade não têm 
essa capacidade de fazer muita coisa. E não é culpa, não é nem tanto uma culpa da instituição. Mas 
é que eu acho que vai ser difícil você conseguir inibir isso de acontecer. Mas eu acho que a faculdade 
não conseguiu, pelo menos nesses anos, eu não vi ela conseguir esse papel protetor. 

P4,35 Se você pudesse pensar em alguma estratégia, alguma ação preventiva, dentro do 
contexto da universidade, o que você sugeriria? 

P4,36 Da universidade... eu não tenho muito ideia formada... eu não tenho uma ideia de como a 
gente pode fazer isso, mas eu vejo que o problema do que aconteceu com a gente, o que mais 
influenciou as pessoas não abusarem, eu acho que o uso do álcool e principalmente de outras 
drogas, tem mais a ver com a história das amizades. Eu acho que era uma coisa que a universidade 
poderia tentar fazer é diminuir essa visão positiva de que quem bebe está bem com as pessoas, é 
atraente, faz mais sucesso, mas eu não sei como. 

P4,37 D., obrigado pela sua disponibilidade. Você gostaria de falar mais alguma coisa? 

P4,38 Acho que não. Pelo menos a minha opinião são essas mesmo 
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Entrevista P5 
 
Data: 01/09 
Duração aproximada: 33 minutos 
Dados de identificação do entrevistado: Inicial fictícia: E.; Curso: medicina; Sexo: feminino; Droga 
de uso: nenhuma em ambos os períodos (T1 e T2) 
Dados de observação: Simpática, bem vestida e sem alterações na fala e manifestações afins. 

 

P5,1 A primeira questão que eu queria te ouvir é sobre sua percepção do uso de álcool e 
outras drogas no contexto da vida acadêmica, ou seja, ao longo da sua experiência 
universitária. 

P5,2 Bom, é uma coisa que... o álcool ele está em qualquer lugar, e quando você entra na faculdade 
acaba tendo mais contato ainda. Outras drogas eu nunca tive contato diretamente, mas eu sei que 
têm, sei não, eu já vi várias vezes as pessoas usando e acaba fazendo parte de um núcleo social. 
Assim... as pessoas começam a... não todas as drogas, mas o álcool, vai numa festa, toma um copo 
de álcool e tal, começa a ficar mais alegrinho e aquilo começa a fazer mais amizades entre aspas. 
Começa a fazer parte de um grupinho, começa a usar mais álcool, se junta pra beber, e aí o álcool 
acaba sendo motivo pra se encontrar. As pessoas começam a se encontrar, a sair pra beber. E aí vai 
virando esse ciclo de usar o álcool pras amizades. 

P5,3 Entendi... 

P5,4 Mas assim... tem um ponto que começa a se tornar prejudicial. Mas acho que na grande 
maioria das vezes não é tão prejudicial assim. Se a pessoa não sabe dosar, sabe ver as 
responsabilidades dele do dia a dia e não ficar só indo pra balada e beber... Acho que é do contexto, 
eu vejo assim. E na faculdade a gente acaba tendo mais contato mesmo com isso, mas não é só na 
faculdade. Em qualquer canto que você vai, o álcool está aí influenciando mais ou menos a vida do 
pessoal. Ainda mais em Ribeirão que todo mundo é... “ah, vamos sair pra beber um chopp, pra beber 
uma cerveja”, porque é muito quente e parece que chama mais a atenção.  

P5,5 Você falou que parece na faculdade tem mais acesso, tem mais possibilidade com o 
álcool. Me fala um pouco mais sobre essa sua impressão? 

P5,6 Não, mais acesso não. Que acesso hoje em dia é livre, em qualquer canto que você vai tem o 
álcool. É que na faculdade as pessoas se juntam, vão para aqueles lugares de jovens... parece velha 
falando... e se juntam e acabam bebendo, acabam sendo um motivo pra beber, né? E, às vezes, até 
fora disso, em dias corriqueiros, em dias normais, assim, do dia a dia de segunda a sexta, as pessoas 
se juntam e começam a beber. Mas não que a faculdade traga isso. Porque o acesso está aí, você 
vai em qualquer canto e você consegue uma garrafinha de cerveja, um corote, uma coisa assim [riso]. 
E... um pouco assim, eu passo a observar com os meus sobrinhos que cada vez mais, mais jovens, 
mais novos, os meninos estão bebendo e usando álcool pra chamar a atenção. Acho que na 
faculdade a gente já perde um pouco isso de usar o álcool pra chamar atenção. 

P5,7 E qual que você acha que é a função? 

P5,8 Do álcool? 

P5,9 Isso, considerando que na faculdade não tem mais essa função de chamar a atenção, 
qual seria a função, o objetivo do beber, do álcool na faculdade? 

P5,10 Ah, de se juntar em uma roda de amizades e aí você começa a... pra juntar o pessoal. Acho 
que é isso. 

P5,11 Sei... 
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P5,12 Vai chamar, sei lá, pra tomar um refrigerante? Vai juntar? Acho que não juntaria tanto quanto 
se fosse pra beber álcool. 

P5,13 Então teria um papel de agregar as pessoas? 

P5,14 É, acho que sim, acho que sim. Ainda mais pra motivo de festa, acaba juntando mais gente 
mesmo. 

P5,15 Pegando o gancho do tema festas, você acha que as festas podem ter um papel 
incentivador pro uso de álcool e de outras drogas? 

P5,16 Ah, as festas... talvez, mas não necessariamente que vai levar ao uso, porque eu já fui em 
várias festas e nada disso me fez experimentar drogas e sair bêbada. Eu acho que o principal fator de 
risco é isso. Não sei, fator de risco assim.  

P5,17 O que, no seu caso, você entende que foi o diferencial pra não experimentar drogas e 
sair bêbada de uma festa? 

P5,18 Acho que o meu jeito mesmo. Eu não gosto dessas situações de bebedeira, procuro ficar 
distante disso e das pessoas que curtem ficar “chapando”. Acho que são os meus valores pessoais e 
o distanciamento assim, das pessoas que ficam bebendo até cair. Outro tipo de droga então... pra 
mim é a mesma coisa. 

P5,19 Esses valores pessoais podem ser entendidos como valores familiares? 

P5,20 Isso, que a minha família me passou, me ensinou e que fazem parte do meu jeito de ser. 

P5,21 E se manter distante dos colegas que curtem essas coisas, essas situações que você 
mencionou que não gosta também... 

P5,22 Também, também. Acho que quem não curte isso mesmo, não vai ficar perto, ou pode até 
estar perto mas não vai ficar fazendo a mesma coisa, porque é ruim ficar perto de quem está nessas 
situações. Pra mim a festa perde a graça. Por exemplo, os jogos que vão começar agora, os jogos 
universitários, coisas assim. Vai ter um monte de festas de gente que curte beber até não poder mais. 
Ocasião perfeita pra juntar festa e quem gosta de beber. Eu acho que é mais isso que junta mais 
fonte que envolve álcool, é mais quando tem festa. 

P5,23 E o que você acha que na sua experiência de universidade pode facilitar o não uso, 
quer dizer que pode afastar do uso do álcool e de outras drogas? 

P5,24 Eu acho que o que afasta mais não está nem na faculdade e sim na formação que a pessoa já 
traz, entendeu? 

P5,25 Hum, hum... 

P5,26 Toda a educação que ela já traz, isso já determina muito, na maioria das vezes, isso de não 
usar álcool. Eu tenho vários amigos que nunca usaram álcool na faculdade, nunca ficaram bêbados e 
isso eles já trouxeram deles. Agora, têm muitos também que durante a faculdade, pra se sentir 
incluído algumas vezes passava por essa fase do álcool que você fica mais solto. Acaba usando o 
álcool pra tentar fazer as amizades. Então eu acho que a proteção maior é aquilo que a pessoa 
trouxe da educação dela. Durante a faculdade, eu acho que não tem, assim, proteção. Porque no 
esporte... tem muita gente que eu conheço que faz esporte e que bebe, muuuitos. Tem gente que 
também não bebe. Do mesmo jeito que tem muita gente que está no centro acadêmico, alguma coisa 
assim, que também faz uso de álcool, como também pessoas que não usam. Então eu acho que é 
mais uma questão cultural que a pessoa traz dela, traz da vida dela, da educação dela. Não que 
tenha no álcool um fator que fala “não, essa pessoa não vai beber, se ela fizer isso”. Acho que 
durante a faculdade não tem proteção não. 

P5,27 É uma coisa inerente à pessoa? 

P5,28 É, eu acho que sim. Eu acho que sim. 
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P5,29 Qual imagem ou pensamento que vem a sua cabeça sobre o tema da nossa entrevista: 
ser estudante universitário e o uso de álcool e outras drogas? 

P5,30 Ai, não sei... (risos), não me vem nada na cabeça.  

P5,31 E agora, depois de conversarmos sobre isso, qual que é o pensamento ou imagem que 
fica? 

P5,32 Ah, é um motivo de diversão. De beber e se divertir. É um motivo de festa mesmo, de 
diversão. Nem tanto de fuga ou sei lá, porque pode, tem muita gente que fala, “ah, está bebendo, é 
fuga, tal”. Não. Eu acho que pro universitário o álcool é motivo de festa, pra se juntar e de fazer 
reunião. É isso que me veio à cabeça (risos). 

P5,33 Certo. E, como nós conversamos, alguns universitários sofrem prejuízos pelo uso de 
substâncias ou fazem um uso mais abusivo. Considerando essa situação, o que você acredita 
que poderia ser feito em termos de prevenção dentro do contexto universitário? 

P5,34 Acho... o estudante universitário, normalmente, ele já tem uma educação um pouco maior, ele 
já sabe discernir muito bem os malefícios que faz, o que o álcool faz e tal. Acho que um jovem, um 
adolescente não tem essa noção. Então, promoção de ir numa UE [unidade de emergência] e ver os 
caras que sofreram acidente, coisa assim que eu acho muito válido, mais pro adolescente. Pra gente 
que já está na vida universitária, ainda mais na faculdade de medicina, fica meio perdido porque a 
gente vê isso, sabe? A gente sabe o que faz, os males que o álcool faz. Então eu acho que seria 
mais em pensar em conscientizar mais ainda, tipo assim, tentar fazer um... ai, eu não sei explicar. 
Porque acho que se o cara quer beber, ele vai beber. Então, sabendo dos riscos ou não, sabendo do 
que faz ou não. E uma coisa... já logo no primeiro ano da faculdade não só de medicina, mas dos 
outros, já ir mostrando mais ainda as consequências que o álcool traz, né? Porque tem muita gente 
nova entrando, muito adolescente entrando. Então já pega, já faz essa conscientização, já vai nos 
alcoólicos anônimos, põe as pessoas pra conversar com os dependentes de álcool ou de drogas 
mesmo e vê assim... “eu comecei usando em festa, usando pra sair e aquilo começou a se tornar um 
vício, um vício grande que me dominou”. Então entrar logo no começo. Não pras pessoas pararem 
“ah não, nunca mais vou beber na vida”. Não. Mas beber, se for beber, com consciência, ver que se 
você pegar o carro e sair bebendo o que vai acontecer, porque têm pessoas que se acham 
onipotentes, que nada vai acontecer, “não, eu estou bem, eu vou pegar o carro” e se você escuta 
alguém que pensava desse jeito e aconteceu um acidente, fala “não, ó, está aqui do meu lado”. A 
gente acaba se concentrando, se conscientizando mais quando a gente vê pessoas, até pessoas 
próximas da gente que aconteceu algum tipo de coisa assim. Então acho que seria mais essa 
prevenção no início. Agora já no meio da faculdade, o pessoal já não consegue mais tirar essa coisa 
intrínseca. Mas assim, no começo da faculdade fazer isso que eu falei de ir no alcoólicos anônimos, ir 
às vezes até no pessoal do fígado que ficam lá, pegar os pacientes lá da UE que acabam envolvidos 
com álcool, ver no comecinho e ver as consequências que isso traz. 

P5,35 Casos reais de pessoas... 

P5,36 É... que o pessoal fala “ah, eu sei, eu sei, eu sei”, “está bem, você sabe? Então me fala o que 
quê é”. E aí a pessoa fica meio sem saber falar. Eu acho que é você mostrar realmente o que faz, até 
assim, e agora já falando da parte de medicina, fisiologicamente como o álcool age, como os 
entorpecentes agem no nosso organismo, acho que seria legal. Porque aí a pessoa fala “nossa, mas 
é desse jeito? É assim que faz?”. Ver a destruição, uma coisa mais assim científica também. Além do 
social, além das consequências, mostrar uma base mais científica, mais fisiológica daquilo, como o 
álcool e as drogas agem no organismo. Acho que é isso. (risos)  

P5,37 (risos) Uma conscientização precoce, mostrando casos reais. Ok, E. Tem mais alguma 
coisa que você gostaria de acrescentar que a gente não conversou? 



 

125 

P5,38 Não, acho que eu falei tudo (risos). Acho que sim, acho que não tem nada que eu 
acrescentaria, não. 

P5,39 Certo então. Então eu queria te agradecer bastante pela sua participação (risos). 

P5,40 Eu que agradeço por poder estar ajudando vocês. (risos) 

 
 
 
Entrevista P6 
 
Data: 11/08 
Duração aproximada: 41 minutos 
Dados de identificação do entrevistado: Inicial fictícia: F.; Curso: medicina; Sexo: masculino; Droga 
de uso: Inalantes (nos últimos 12 meses, apenas em T1). Relatou também uso de maconha e de 
medicação psiquiátrica ao longo da vida, sendo o uso desta última identificado dentro no período 
universitário. 
Dados de observação: Inicialmente pareceu tímido e evitava manter contato visual. No transcorrer 
da entrevista, transmitiu transparência nas suas respostas. 

 

P6,1 Bom... eu gostaria de começarmos nossa conversa te ouvindo sobre qual a sua 
percepção da sua experiência universitária, de ser universitário no que se refere ao uso de 
álcool e outros tipos de drogas. 

P6,2 Bom... no curso médico eu percebo que desde a entrada do curso até o sexto ano nós, os 
alunos, somos meio que, não é jogados, mas influenciados ao uso de álcool e de outras drogas eu 
diria que na verdade mais de álcool. E eu acho que qualquer universitário, não só na medicina, mas 
qualquer outro curso tem um fator importante da própria universidade estimulando, não a 
universidade, é claro, mas o pessoal da universidade, estimulando o uso de bebida, do álcool. Agora, 
outros vícios, não. Não vejo que seja a faculdade o principal fator, mas bebida, com certeza a 
faculdade tem um aspecto que pesa bastante no uso. 

P6,3 Que aspectos seriam esses que pesam? Me fala um pouco mais sobre isso.. 

P6,4 Assim, é... não é pra falar de mim, porque eu não bebo, eu sou muito difícil pra beber, eu não 
gosto de cerveja, mas em festa, por exemplo, você vai e a grande maioria bebe. Tem aquela 
panelinha que não bebe que é com quem você acaba se identificando mais no final das contas. Você 
também fica com um pessoal que bebe bastante e, no meu ponto de vista, a gente se diverte. Eu 
consigo diferenciar a bebida da diversão. Agora, tem uma galera que parece que é natural, parece 
natural a bebida pra eles e realmente é o que acontece na festa... bebe, se acaba... alguns acabam 
sempre extrapolando e alguns outros acabam conseguindo manter, mas é principalmente em festas 
que eu sinto que o pessoal é estimulado a beber. Sempre é o convívio social, a gente quer interagir 
socialmente e a festa é um dos principais lugares. A faculdade também é um outro lugar... 
barzinhos... pra quem quiser beber menos também, mas tem gente que bebe ainda bastante nesses 
lugares, mas principalmente em festa universitária é onde o pessoal acaba sendo influenciado a 
beber, mesmo quem não bebeu acho que acaba sendo influenciado. 

P6,5 E essa influência pra beber que acontece com bastante frequência nas festas é uma 
marca mais forte no momento em que se é universitário, pela sua experiência? 

P6,6 É, da minha experiência, sim. Porque se eu vou pensar antes, eu estava no cursinho ou no 
colégio e tinha festa, mas era uma festa diferente, não tinha bebida. No cursinho até tinha, mas era 
menos. Agora na faculdade o número de festas aumenta muito, muito mesmo, cada semana se você 
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quiser, tem uma festa tranquilamente e isso realmente pesa pro início da bebida, o pessoal de 
universidade. Fora da universidade é mais rever antigos amigos, aí acaba não rolando muita bebida. 
Mas é aquilo que eu falei, quem não bebe acaba convivendo mais com quem não bebe mesmo e o 
contrário também acontece, de quem bebe acaba convivendo mais com quem bebe. Fora da 
faculdade, conviver com outros amigos é sem bebida, mas dos amigos da faculdade o principal é com 
bebida, mas pra uma população acaba sendo bem divertido e eu também acabo me divertindo 
bastante, mas sempre na minha até um certo ponto que... até um certo horário, sempre tem um certo 
horário da festa que acaba extrapolando. Mas é principalmente na faculdade que acontece essa 
influência. 

P6,7 E como é que foi pra você é perceber essa diferença, quando entrou na universidade? 

P6,8 Na primeira semana tem aquela semana do calouro. E nessa semana a gente já tem um 
pessoal bebendo um pouquinho, tem igual, as primeiras festas. A primeira festa... a primeira festa da 
semana já tem, não no primeiro dia, acho que é no segundo, a chopada aqui da medicina. É... já tem 
um estímulo, o principal atrativo da festa é a chopada de graça, tem também água. Não lembro de 
refrigerante, eu também não fiquei muito tempo. Mas desde a primeira semana já dá pra notar essa 
diferença de incentivo e de envolvimento das pessoas com bebida, das bebidas nas festas e tudo 
mais. É claro que o pessoal que bebia já tem um... como é que fala, que tem uma predisposição a 
beber já desde o cursinho já vinham bebendo. Claro que tem todo o componente familiar. Mas na 
faculdade eu acho que acaba exacerbando bastante desde a primeira semana eu já vi. A primeira 
festa que eu fui assim já teve esse... esse exagero mesmo. Foi onde eu presenciei o exagero. Nas 
festas anteriores eu não cheguei a presenciar exagero, tinha presenciado só o uso tranquilo, mas na 
primeira festa que eu fui, foi onde foi o exagero mesmo, foi que eu percebi. Foi um choque mesmo o 
uso da bebida. 

P6,9 E o exagero seria o quê? 

P6,10 O exagero seria a pessoa vomitar, a pessoa ficar muito sonolenta, abobada demais, carinhosa 
demais, perder o freio mesmo social de algumas coisas. Acho que foi isso o exagero.  

P6,11 E na sua experiência, você percebe se houve alguma diferença no seu hábito de 
consumo? 

P6,12 Na minha eu inclusive, eu assim, antes da faculdade eu não bebia nada, nada, nada. E, na 
verdade, até o quinto ano eu não bebia absolutamente nada de cerveja, cerveja eu ainda não bebo, 
mas comecei a beber, assim por festa mesmo, um copo de chopp e também um copo de destilado. 
Mas nunca passei disso e também não sinto vontade de passar disso. Mas não foi por causa da 
faculdade, foi mais socialmente mesmo. Assim, teve aspecto familiar que acabou ajudando. Mas foi 
no contexto universitário que eu acabei fazendo essa pequena quantidade que eu uso hoje. Se falar 
que eu tomo, é menos de uma vez por mês, então é pouco. Teve mudança, mas eu não acho que foi 
por causa da faculdade não, acho que foi mais social, fora da faculdade.  

P6,13 Um social que acontece a partir da faculdade? 

P6,14 Não, não, são amigos fora da faculdade mesmo, são pessoas relacionadas muito com família, 
tanto é que por isso que eu falo que não teve a ver com a faculdade. Porque não são os amigos de 
faculdade, foi com pessoas totalmente sepradas, que não tem convívio nenhum comigo na faculdade, 
nada. Então eu relaciono mais com essas pessoas assim e não ao convívio da faculdade. 

P6,15 Ok. E se a gente pensar em algumas possibilidades, em alguns aspectos da experiência 
universitária como, por exemplo estresse, insatisfação acadêmica, rotina acadêmica de 
estudos... você acha que esses aspectos podem de alguma maneira influenciar os hábitos de 
consumo de substâncias? 
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P6,16 Sim, na minha opinião sim. Principalmente na faculdade, pensando no estresse, ansiedade, 
que é o caso de muitas pessoas aqui. Um ambiente longe do ambiente familiar que acaba perdendo... 
é... influenciando, na minha opinião acaba influenciando positivamente no uso de bebida sim.  

P6,17 A distância da família é um fator que pode contribuir... 

P6,18 Na minha opinião é. Tanto como eu falei perde... pode perder as estribeiras se for uma pessoa 
que não costumava beber por ter medo de chegar em casa e encontrar os pais, aqui não vai ter esse 
risco. Quando chegar em casa, vai chegar mamado mesmo, que é um termo que a gente usa e ir pra 
cama, sem tomar bronca nem nada. Como o fato dele estar na faculdade também com essa 
ansiedade e querer relaxar um pouco, acaba afetando. Mas na faculdade o pessoal acaba 
exacerbando assim o seu uso.  

P6,19 Você mencionou que alguns aspectos familiares contribuíram na sua experiência. Você 
quer falar um pouco disso, de como foi pra você? 

P6,20 Olha, pode ter influência assim... Eu sou de São Paulo e estou aqui em Ribeirão que tem essa 
distância de São Paulo e os meus pais realmente... eles bebem muito pouco, muito pouco mesmo, 
uma vez a cada, sei lá, três meses mais ou menos. E, assim, teve um outro fato, assim, a família da 
minha namorada que também não é de Ribeirão, mas eles acabaram aderindo, vindo aqui direto e 
teve essa influência de querer degustar. É o que eu... que eu ainda estou aprendendo, não sei como 
é que será no futuro, ser um degustador de algumas bebidas. Só degustador mesmo, não pretendo 
nem a ficar alegre com a bebida mesmo. Só talvez pra degustar mesmo, pra aliviar o estresse ou pra 
entrar em convívio com essa família da minha namorada. Eu já estou há sete anos quase com a 
minha namorada e três anos eu passei assim, tranquilamente, sem usar, assim, sem beber nada e 
agora eu estou assim, vendo assim... deu vontade de degustar, que acaba tendo a influência da outra 
família, não da minha. Mas acabou tendo uma influencia. 

P6,21 Entendi... uma influencia que não veio da sua família. Se eu entendi bem, parece que é 
como uma rotina da reunião familiar da sua namorada, é isso? 

P6,22 É mais ou menos assim. Eles gostam de apreciar bebida e eu fui gostando também e agora 
bebo com eles e com os amigos que eu te falei. 

P6,23 Ok. E se nós pensássemos no contexto universitário novamente, você diria que existem 
aspectos que também podem ao longo dessa formação universitária contribuir pra uma 
diminuição no consumo, que tivesse alguma contribuição no sentido de proteger do uso de 
álcool ou outras drogas? 

P6,24 Na faculdade? 

P6,25 Isso. 

P6,26 No nosso caso, da medicina, eu acho que tem bastante. Tem as aulas, a gente aprende todo 
o metabolismo e a convivência com pacientes de uso crônico... assim, nós temos a consciência. Acho 
que isso é o fator mais protetor paro uso de bebidas. Agora, o outro fator da faculdade, assim, tem a 
maturação natural da faculdade, do indivíduo, que às vezes acaba controlando. Eu acho que a 
grande maioria pelo menos isso acabou aprendendo, a controlar o tanto que pode beber, mas isso 
por experiência, eu não diria tanto por maturidade. 

P6,27 Não por conhecimento, nem maturidade? 

P6,28 Não, não necessariamente. Acho que por experiência mesmo, eu acho que a maioria dos que 
eu lembro do primeiro ano pra cá adquiriram esse conhecimento, assim, dessa experiência pra 
maneirar um pouquinho. Então, tem esse fator, mas eu não diria que é da faculdade, eu não diria que 
é da faculdade não, é por experiência mesmo. Mas na nossa faculdade tem um fator protetor sim, a 
faculdade de medicina, a graduação, que é o conhecimento. Ao longo do tempo essa maturação, 
querendo ou não você pode lidar com um paciente que você pode apresentar o mesmo problema 
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dele, você acaba maturando mais, influenciando mais na maturidade do indivíduo acho que 
positivamente. Porque você vê o doente e você não quer ficar doente. Então acho que tem sim, todo 
profissional da saúde, não só da medicina, não só da faculdade, mas tem todos os cursos, acho que 
todo profissional da saúde que lidar com esse paciente, acaba adquirindo um fator protetor pra 
doença dele, pode ser pra bebida ou outras doenças. 

P6,29 Se eu te pedir pra me dizer o que vem a sua cabeça, que ideia, que imagem vem sobre o 
tema da nossa conversa hoje: a experiência de ser universitário, da vida acadêmica e o uso de 
álcool e outras drogas? 

P6,30 Primeira coisa que me vem na cabeça é vício. Álcool e drogas, a primeira coisa que me vem é 
vício e, assim, mas acho que tanto da visão dos colegas quanto da visão dos pacientes. Eu acho que 
tem os dois. E é até uma coisa engraçada, que na época que estava divulgando os critérios pra ser 
viciado em bebida mesmo, a gente foi conversar com um grupo de colegas e os que bebiam 
realmente falavam, “é não tem como realmente eu não ser”. Então, você vê que queira ou não já 
seriam categorizados, colocados no grupo de vício, vício de bebida. Por isso, a primeira coisa que 
vem na minha cabeça é, até por conta dos pacientes que a gente vê o quão difícil é largar e nos 
amigos a gente vê esses detalhezinhos, que a gente passa a perceber na faculdade que a primeira 
coisa que me vem é vício... difícil de se livrar. 

P6,31 Se você fosse pensar em algum tipo de proposta preventiva sobre o tema o que você 
sugeriria? 

P6,32 Pra reduzir... porque eu vejo isso de uma forma tão natural que eu acho difícil pensar em 
algum modo pra poder diminuir essa influência fora da faculdade, mas... da faculdade... se for pensar, 
eu acho que o principal que o que a gente, a gente conta quem quiser, na verdade, é o apoio mesmo 
de sessão psicológica ou psiquiátrica, mas mais psicólogo eu acho que é o que a gente tem lá no... lá 
em baixo... 

P6,33 O CAEP [Centro de Apoio Educacional e Psicológico]. 

P6,34 Isso, lá tem um apoio pra quem quer lidar com esses fatores que eu acho que a faculdade 
acaba influenciando bastante que é o estresse, que é a distância. Eu acho que nesse aspecto, o 
apoio psicológico. Agora, fora, no meio social, não, realmente não consigo ver uma medida efetiva 
pra diminuir. Só essa medida mesmo que eu falei da faculdade, acho que nesse fator dá pra entrar, 
mas no social, realmente eu não consigo. 

P6,35 Você diria que ao longo de toda a universidade... 

P6,36 Agora que eu lembrei de um social. 

P6,37 Sim... 

P6,38 No meio social um que até acabou dando certo por um tempo foi da lei seca que tinha um 
guardinha em vários pontos com bafômetro. Ainda tinha bastante gente que burlava, mas eu senti 
que deu uma diminuída na época, que era mais rígido acho que acaba influenciando, acho que acaba 
dando certo sim. É que eu não vejo dando certo, acabou não dando da outra vez, por isso que me 
veio na cabeça isso. Mas eu acho que foi uma medida interessante que acabou diminuindo, mas 
claro que não tem como generalizar cem por cento, mas acho que diminuiu bem na época. 

P6,39 O que você observa na sua experiência pessoal e de ver os seus colegas sobre o 
consumo de álcool ou outras drogas ao longo do curso, diminui ou aumenta? 

P6,40 De drogas, eu acho que mantém. Maconha, loló, que eu acho que são os principais, que eu 
acho. Agora, a bebida eu acho que tende a diminuir ao longo dos anos, por conta daqueles aspectos 
que a gente já falou da faculdade mesmo. Tem um fator protetor, de orientação, de apoio pras drogas 
ilícitas na faculdade como tem pras bebidas na minha opinião. Mas eu acho que vai da cabeça de 
cada um, tem a grande minoria que acho que acaba aderindo. Eu não sei te dizer assim, na verdade, 
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os poucos que eu conheço, eu conheço poucos, mas eles já usavam antes da faculdade. Então eu 
acho que acabou não alterando na faculdade, eu não vi alteração, desses poucos que eu conheço, 
na faculdade acabou não tendo alteração. Por isso que eu falei que manteve. Pode, eu acho que é 
protetor, mas pode ser até agravante porque a pessoa se acha no conhecimento de saber usar. Eu 
não sei qual dos dois que pesa mais porque se manteve no final das contas. Aliás estimulantes, 
principalmente estimulantes aqui no nosso meio tem bastante, mais do que drogas lícitas. E acho que 
às vezes, vira e mexe, um calmante ou alguma outra coisa, mas principalmente estimulante, com 
certeza. 

P6,41 E os estimulantes e calmantes também já eram usados pelas pessoas antes de 
entrarem na faculdade como para drogas ilícitas ou não? 

P6,42 Não, acho que não. Acho que isso começou na faculdade, principalmente estimulantes. Aí 
seria o que a faculdade acaba tendo uma influência sim. Que é estimulante pra poder fazer trabalho, 
muitas vezes, plantão. Pra competição de faculdade parece que também acaba rolando bastante 
estimulante, anabolizante, essas coisas. Bastante não... eu retiro esse bastante, mas acaba rolando o 
uso dessas substâncias. A carga horária da faculdade acaba pesando. Calmante também pela 
sobrecarga, fala “quero relaxar” e usa e relaxa. Que justamente eu pensei na faculdade quando eu 
falei a palavra calmante e estimulante também. Quando você pensa nessas duas substâncias, a 
primeira coisa que vem é por causa da faculdade. Mas eu acho que é por causa, não do meio 
universitário, acho que por causa do meio médico... eu não sei os outros, não posso dizer pelos 
outros. E os anabolizantes eu vejo mais por causa de competição da faculdade, mas aí é quase uma 
extensão, uma perna da faculdade, acaba sendo da própria universidade. Os alunos acabam se 
cobrando, os esportistas acabam se cobrando pra ganhar as competições. 

P6,43 Isso é algo que aconteceu próximo de você? 

P6,44 Anabolizante não. Calmante e estimulante sim. Mas anabolizante, conheço só de orelha, não 
é nada que eu confirmo, não tenho como confirmar. 

P6,45 Ok, F. Nossa conversa era isso. Eu agradeço pela participação. Você tem alguma coisa 
mais que gostaria de dizer? 

P6,46 Não, eu é que agradeço pelo convite e o que tiver eu estou à disposição.  

 
 
 
Entrevista R1 
 
Data: 02/08 
Duração aproximada: 67 minutos 
Dados de identificação do entrevistado: Inicial fictícia: G.; Curso: medicina; Sexo: masculino; 
Droga de uso: Álcool (padrão de uso do tipo binge drinking, últimos 12 meses, apenas em T2). 
Dados de observação: Extrovertido, falante e se mostrou bastante à vontade comigo durante a 
entrevista. 

 

R1,1 A respeito do objetivo da nossa entrevista como eu comentei, eu queria que você me 
contasse um pouco sobre a sua percepção do uso de álcool e outras drogas no contexto da 
vida acadêmica, ou seja, ao longo da sua experiência universitária? 

R1,2 Sim, é... a gente vê desde o momento que entrou, eu acho que a utilização, como a sociedade 
utiliza mesmo, questão não só do álcool e das drogas, de uma maneira recreativa na maioria dos 
eventos que você participa fora dos horários desse contexto de aula, de um momento que você está 



 

130 

mais descontraído, mais relaxado, que é recreação mesmo, geralmente eles acabam se associando, 
né? Geralmente é o uso do álcool. Mas em alguns contextos, algumas pessoas e alguns grupos isso 
acontece. Então, eu particularmente vim de um colégio público, um colégio de nível técnico, onde já 
era costume também a gente fazer isso, de sair da aula, vai jogar uma bola e vai tomar uma cerveja. 
Então, eu vejo que a universidade também é esse mesmo contexto. E o diferencial, que eu acho, da 
gente que no decorrer do curso tem uma certa noção ou uma certa discussão, isso quanto a visão 
junto ao paciente, quanto à visão, vamos dizer dos mecanismos da droga. Mas existe uma dificuldade 
nessa percepção, eu acho, que é valorizar aquela visão que você teria do paciente, a visão do 
controle, dos malefícios dessa questão junto aos estudantes. Eu acho que parece que há um 
distanciamento disso, então, toda vez que está em recreação, né, às vezes até acontece de um 
abuso de álcool principalmente, um grande número de abuso na maioria ou num grande número de 
estudantes, entendeu? E aí quando você está lá em um contexto, em um hospital lidando com um 
paciente que tem um alcoolismo ou você faz um inquérito e o paciente tem alcoolismo, parece que é 
uma outra situação, parece que o estudante vive em duas realidades, o álcool com ele e o álcool com 
os outros. Então, é isso que eu acho. Essa é uma diferença que pra mim não... é... muitas pessoas 
não conseguem ver esses dois lados. O álcool também age dentro de você e também existe pessoas 
que têm um comportamento de recreação do álcool, né? Então, às vezes, rola uma questão de 
preconceito com o paciente e o estudante não vê que o álcool faz mal pra ele. Então essa relação 
tem dois lados. Acho que o álcool tem dois mundos na relação do estudante. E isso aí é uma grande 
dificuldade que eu vejo. 

R1,3 Então é como se o estudante tivesse o conhecimento dos prejuízos, dos efeitos sobre o 
organismo pra explicar aos pacientes, mas não conseguisse refletir esse conhecimento sobre 
si mesmo, sobre o seu próprio uso? 

R1,4 O grande problema que eu acho é a valoração do conhecimento técnico, não só pra situação 
de álcool, mas várias outras questões. É você entender o valor daquilo que você está fazendo, 
entendeu? Quando você entende o real valor de você analisar o álcool. Então o álcool na sociedade 
tem um comportamento de recreação, né? Em certas quantidades ele é benéfico, tem essa questão. 
Daí a partir de um certo limite, a partir de um certo nível, aquilo já começa a causar um transtorno 
tanto social quanto individual. Então eu acho que, às vezes, o estudante passa por esses transtornos, 
mas não quer ver isso, né? E a academia também não quer trabalhar com isso. Hoje simplesmente 
parece que é mais fácil, em vez de você fazer uma discussão e trabalhar num contexto educativo, 
você simplesmente proibir ou tentar impedir. Hoje, por exemplo, aqui no campus você proíbe de ter 
bebida no campus só que você não proíbe, porque não consegue, em uma festa, né?  Porque faz 
parte do contexto social dele, então essa valoração do que é o álcool, do que é o limite, do que é uma 
utilização de um composto, um princípio ativo, seja ele o álcool, seja ele qualquer droga que causa 
isso e como que é utilizado, como é discutido, entendeu? Então, às vezes, a gente escuta muito a 
questão de droga como algo ruim ou algo indesejável, mas não se questiona em vez de você fazer 
um contexto de ver como a sociedade vem trabalhando com o álcool no decorrer da... vamos dizer da 
raça humana mesmo, como que isso veio mudando, de sociedade pra sociedade. Pra tentar entender 
os principais problemas de extrapolar o limite ou onde estão os problemas negativos da utilização do 
álcool e entender isso pra ver aquilo lá não só como conhecimento, mas valorizar esse conhecimento, 
entendeu? Levar esse conhecimento pra realidade, pra prática e pra sua prática. É o que a gente vê 
também no contexto de saúde, o estudante tenta tratar a saúde dos outros e esquece da sua saúde, 
às vezes, por pressão de trabalho, carga horária, essas coisas, que existem muito também no 
profissional médico. Tem todo esse contexto que parte você vê de um lado, mas você não vê que 
acontece contigo. 

R1,5 Dentro desse contexto da vida universitária, acadêmica, você diria que o uso de álcool e 
outras drogas passam a ter um caráter diferente ou ele é semelhante antes do ingresso na 
universidade, antes dessa experiência universitária? 
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R1,6 Ele traz um algo diferencial porque o contexto social é diferencial. Então é ali que você começa 
a se reunir com um grupo da sua idade, geralmente mais longe da sua casa, como se fosse um grupo 
do trabalho, é... tipo de classe mais baixa for trabalhar, quando você está saindo do seu trabalho, 
você também vai beber, sabe? Então ele tem essa mesma participação de interação social. O que 
acontece aí de diferente, acho que as pessoas não fizeram esse teste antes, não fizeram a utilização 
de álcool e talvez de drogas antes, por causa da faixa etária, do grupo que vivia, que geralmente é 
muito recolhido em casa. Nem essa discussão sobre isso, sobre esse álcool, as escolas também 
normalmente não fazem, ou se não fazem eles fazem considerando como pejorativo e não querendo 
analisar o que é aquele uso, né? Então, eu acho que tem muito dessa visão. Eu não acho que se 
você pegar um grupo de universitários daquela faixa etária e um grupo, por exemplo, de 
trabalhadores de uma empresa, de uma empresa que tenham chegado nessa mesma faixa etária, os 
dois vão se divertir bebendo como a sociedade inteira se diverte bebendo, entendeu? Agora, a 
questão aí é como que eles vão achar os seus limites. Às vezes, o cara que é profissional, tem 
algumas outras coisas de contorno, precisa ganhar o seu dinheiro, precisa... o profissional, traz a ele 
uma relação de controle do seu comportamento, se eu estou bebendo com o meu chefe, alguma 
coisa assim. Agora, os estudantes não. Eles estão bebendo geralmente sem ninguém 
hierarquicamente superior, nada, então você está numa fase de diversão onde há o risco daquele 
grupo, de você ter maior chance de você extrapolar certo limite, entendeu? Porque não se põe 
naquele limite, você está indo pra uma festa, pura e simplesmente. Você não está indo numa festa 
onde vai estar seu chefe. Então, talvez esse contexto seja um pouco diferencial. Não que tenha tanta 
coisa que segure o limite naquele contexto social. Se você não vai encontrar seu professor numa 
festa, você não vai encontrar um irmão mais velho, um pai, alguma coisa assim, então, você está 
naquele limite com um grupo realmente seu, muito igual. Então, não tem ninguém hierarquicamente 
que possa dar um limite. Então, você corre o risco de extrapolar, permite extrapolar esse limite. Acho 
que isso é o diferencial. 

R1,7 Então, me explica um pouco mais como seria esse controle, como a presença de uma 
figura de autoridade, pais ou professor, dentro desse contexto universitário que poderiam 
então funcionar até mesmo como um fator de proteção. 

R1,8 Eu acho que assim... eu acho que um trabalho educativo em torno dessa questão é necessário, 
um trabalho mais de discussão sobre o assunto, uma discussão mais aberta, uma discussão sem 
preconceito sobre os assuntos, entendeu? É... uma discussão onde o estudante entenda a autoridade 
não pelo seu poder impositivo, mas que ele entenda a autoridade pelo contexto é... reflexivo, onde 
está sendo feita a discussão. O que eu quero dizer com isso? O professor não precisa obrigar ou 
parar ou proibir alguma coisa, entendeu? Mas ele fazer a discussão e se colocando junto com aquele 
grupo, dentro da discussão, relatando, por exemplo, experiências, relatando discussões, ele é 
entendido como um diferencial pra se trabalhar, pra ser melhor escutado. Ele é colocado pelo grupo 
como uma autoridade no grupo, mas ele não se impõe como tal. Eu acho, por exemplo, a questão de 
você obrigar alguém a fazer alguma coisa é permitir com que ele ache um outro cenário em que ele 
não tenha esse controle pra extrapolar. Eu acho que esse é o grande problema de como se vê álcool 
e drogas hoje aqui. Sem contar que você não tem um trabalho, você não tem um grupo de apoio pra 
lidar com pessoas que já tenham problemas de dependência, entendeu? Já tenham um problema, ou 
mesmo que não seja dependência, um problema já de abuso mais crônico daquela substância que 
traz outros problemas. No contexto universitário, você sair de casa, uma faculdade nova, uma 
faculdade que tem muita pressão como medicina, uma faculdade que traz certas imposições, 
principalmente internas, que faz com que você é... se você não tem algo pra discutir, algo pra 
trabalhar essas questões de uma forma melhor dentro dela, vai permitir que num momento posterior 
isso simplesmente estoure. Então, por exemplo, se proíbe de fazer, de beber aqui no campus, mas 
eu não posso proibir ninguém de ir numa festa e fazer a mesma coisa numa república, entendeu? 
Não tem como fazer isso e mesmo assim ele pode estar. Então um apoio, por exemplo, não digo só 
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um apoio psicológico, mas o apoio psicológico principalmente daquele que já tem... é identificado, 
que já tenha caído uma ficha, entendeu? O que não existe principalmente quando a questão é álcool 
e drogas. Então, às vezes, você vê gente aqui que entra, que passa, se forma, às vezes, o problema 
começou antes da faculdade, entendeu? E continua sem... pode ser até um apoio psicológico, uma 
tentativa, mas não um problema específico em torno daquilo, entendeu? Então você faz uma 
campanha, você faz um panfleto, você informa, mas informar não é educar a pessoa sobre aquele 
assunto, entendeu? Não é pelo panfleto que a pessoa vai entender aquela situação, entendeu? Então 
é discutir, é vivenciar de uma forma menos autoritária, tem que ter um programa de apoio e um 
programa de discussão, entendeu? Sempre nesse trabalho educativo. Não adianta, se a universidade 
vai querer impondo com regras. Simplesmente ele vai achar uma válvula de escape e essa válvula de 
escape pode ser justamente essa questão de álcool e drogas. Então eu acho que isso é perigoso. 

R1,9 Na sua experiência pessoal, você diria que essa vivência universitária, esse contexto, 
tem implicações favoráveis ao uso ou o contrário? 

R1,10 Eu acredito que se eu fosse comparar na vida universitária, que eu vejo não só nas 
faculdades, as outras faculdades que eu conheço em encontro de estudantes... eu acho que o 
contexto hoje ele... eu não sei dizer se ele favorece em relação a um contexto que eu não vejo que é 
o contexto fora da universidade. Porque a minha experiência, que eu já tive no mercado de trabalho, 
favorece, por exemplo, a utilização do álcool, se bobear, às vezes, mais do que aqui, entendeu? Tipo, 
você marca de duas vezes por semana ir jogar uma bola e beber uma cerveja, entendeu? No final de 
semana fazer churrasco, isso daí já é um contexto... antes de eu entrar na faculdade já visto pelo 
menos onde eu trabalhava essas coisas. E quando você está na faculdade, muda o contexto. O 
contexto que muda eu acho que não é o acesso a drogas, o acesso sempre existiu, entendeu? Talvez 
o acesso a alguns tipos de drogas que eu, por condição social, não tinha e aqui, às vezes, por 
condição social um certo grupo tem. Talvez isso tenha modificado. Mas no meu colégio técnico eu 
também tive acesso a qualquer droga que eu queria, entendeu? Eu particularmente só usei álcool. 
Nunca cheguei a usar outros tipos de drogas, eu conheço pessoas que usaram, entendeu? Então, 
mesmo fora da universidade, eu sinto que também tinham as mesmas drogas e as mesmas coisas. 
Eu acho que o contexto que a gente tem na universidade de diferente é que eu teria uma 
possibilidade de discussão melhor sobre esse assunto, ainda mais quando eu falo em uma 
universidade de saúde, você vai trabalhar a saúde. Só que isso não é trabalhado. E numa 
universidade que você tem um acesso às obrigações, compromissos, não sei o que, é algo que exige 
muito, durante um curto espaço de tempo. Quando tem um tempo livre parece que as pessoas 
tendem a usar aquele tempo livre pro máximo que eu não consigo fazer no outro tempo, entendeu? 
Então ela pode e eu acho que pode ser um diferencial nisso, mas eu não sei te dizer se tende. O 
acesso é o mesmo. Só que como eu vivo num contexto de muita pressão nesse local, então... 
Quando eu tenho uma oportunidade pra usar, eu posso querer usar mais. Ou, como eu estou sob 
muita pressão aqui, eu vou usar aquilo ali pra diminuir a minha pressão. Então eu preciso usar mais 
pra diminuir porque tem mais pressão hoje. E isso pode ser sim um diferencial. 

R1,11 Em que momento da formação acadêmica essa pressão é maior e, consequentemente, 
traz esse tipo de implicação sobre o comportamento do uso de drogas? 

R1,12 No início como parece ser tudo novidade e você vem de um momento estressante muito 
grande é um... vamos dizer assim, um pico, que você tem logo no começo. Mas eu acho que ali tem 
um pico, mas eu acho, por exemplo, que no final, em alguns momentos, de disciplina, ou no final, 
alguma preocupação... isso daí depende muito das pessoas. Pro grupo em geral, eu acho que o 
começo é um grande pico, mas no final tem um pico um pouco menor também de pessoas, pelo 
menos na minha experiência, alguns amigos que eu vi passar durante os anos que você tem um 
segundo pico que é ao longo do curso. Geralmente é um grupo que já tinha alguma questão é... não 
digo de dependência, mas alguma questão psicológica, algum sintoma depressivo junto, ansiedade e 
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quando você chega perto do final que você tem também aquela segunda questão do “e agora, o que 
vai acontecer?”. A questão de prova de residência, aí você tem muitas pessoas que a gente encontra 
utilizando essas drogas. As festas também, um marco pra mim, são clássicas, são festas que você 
também acaba tendo um grande número de pessoas que acabam abusando de álcool do que sempre 
usaram durante a faculdade. Costuma sair e beber, costuma sair e beber... mas aí, tipo, no final você 
diminui aquelas saídas, não sei o que, você encontra de tempo em tempo com a turma que você já 
não vê faz um certo tempo, entendeu? E aí você se permite ficar um tempo a mais, bebendo no 
mesmo ritmo e aí você começa também a beber a mais. Eu acho que também tem esse segundo 
ponto no final. Mas é muito relativo, você tem grupos também. Porque tem aquela pessoa que vai 
começar a sentir as pressões do ambiente de forma diferente. Então, esporadicamente uma ou outra 
pessoa vai sentir, digo assim uma disciplina, um momento na vida, junta um momento familiar, como 
acontece aqui com algumas pessoas, às vezes, acontece... junta algo familiar, junta uma disciplina, 
entendeu? Então, começa a juntar esses fatores, aí a próxima festa vai ser o diferencial, entendeu? 
Porque vai ser um escape. Não sei, essa é a minha percepção.  

R1,13 Você percebe mais alguma variável ou situação, além das festas, das pressões, dentro 
desse contexto que poderia favorecer ou até mesmo facilitar esse uso? 

R1,14 Não. Um outro contexto que eu acho que pode facilitar esse uso, na verdade é a questão 
financeira. Então, eu, por exemplo, que sou de uma classe financeira não tão abastada como muitos 
que existem em medicina... na faculdade, quando você chega nesse grupo social você tem um 
acesso maior, não do álcool, tipo o pessoal está tomando vodca e eu tomando cerveja, né? Então, 
assim, uma cerveja eu já tinha tomado, mas você chega aqui e você não tomou uísque, você não 
tomou uma coisa que às vezes tem mais... vamos dizer, um teor alcoólico maior e as pessoas estão 
tomando e você também vai tomar. E isso acontece, pelo menos no meu ponto de vista, acontece 
com as drogas também, entendeu? Então por exemplo, mesmo o grupo social que usa, por exemplo, 
cocaína, no contexto antes da faculdade de medicina, que eu vivenciei, também é um grupo que tinha 
um poder aquisitivo maior. Então, fica, às vezes, no grupo não, mas quando cheguei no colégio 
técnico tinha. Mesma coisa eu vejo na medicina, tem um acesso diferencial a esse tipo de droga 
considerada mais cara, consideradas drogas de elite, entendeu? Então, aí, um cara que nunca usou 
está lá numa out [fora de si pelo efeito da droga], e em uma festa tem oportunidade de ter esse 
acesso, que ele não poderia comparar, mas que ali tem alguém que comprou e está usando e ele 
poderia usar. Então, eu acho que esse tipo de acesso, não pela universidade em si, mas pela 
mudança de contexto social. Você tem um... por mais que a medicina seja muito homogênea no nível 
econômico, ainda têm pessoas que estão ascendendo, que são de nível econômico mais baixo e que 
vem aí, conseguem entrar na medicina. E essas pessoas, talvez, até nesse movimento de vir de uma 
outra classe social, de tentar mostrar é... alguma coisa pra um novo grupo, pode vir a ter essa 
questão. Mas não que isso não aconteça no contexto fora da universidade, entendeu? Eu acho que 
essa questão está sempre relacionada à visão de como as drogas e álcool são vistos dentro da 
sociedade. 

R1,15 Se você fizer uma autoavaliação, você diria que houve alguma mudança ao longo desse 
percurso universitário para você? 

R1,16 Não, talvez assim, houve mudança, eu acho que dependendo da fase da universidade, 
daquilo que eu conversei, porque geralmente no começo, você tem a questão de festas e aí você tem 
um número maior entre aspas de você tentando conhecer, tentando interagir com o grupo. Eu acho 
que a minha... a frequência com que eu bebia... a quantidade eu acho que permaneceu a mesma, 
mas a frequência vai ser maior. Hoje por exemplo, a gente acabou o curso e a gente tem um novo 
grupo, o grupo ainda está estabilizando, é um grupo muito ocupado e então você não consegue se 
reunir pra beber. Se reúne menos, vamos dizer assim. Mas a quantidade não. Mesmo quando eu 
extrapolei mesmo, fiquei bêbado, essas coisas, aconteceram também... no começo uma vez e agora 
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no final outra vez. Eu acho que esses dois picos que eu falei também. Mas também não porque, 
vamos dizer, as vezes que eu extrapolei, eu fiquei bêbado igual nas duas vezes. Então, eu acho que 
não houve isso. Mudança de qualidade porque beber talvez tenha mudado um pouco em relação ao 
contexto financeiro. Mas também acho que não houve uma mudança assim tão substanciosa do que 
eu já bebia antes, também eu entrei mais velho. Então o grupo que eu convivia, tipo, o grupo hoje é 
um pessoal universitário, que estão terminando com a idade que eu entrei. Também não sei se isso 
pode influenciar. Eu já bebia com aquele grupo da faixa etária antes. Então eu não senti tanta 
diferença assim não. 

R1,17 Na sua avaliação, o consumo de álcool e outras drogas é maior no início ou no final da 
faculdade? 

R1,18 Então, assim, eu acho que cai, sem querer acaba caindo realmente nos dois picos [risos]. 
Então, assim, no começo a gente está menos ocupado e você consegue participar mais de festas até 
por uma necessidade acho que social de você participar dessas festas e aí você vai e acaba bebendo 
acho que a mesma quantidade e talvez um excesso. E, no final, você acaba diminuindo essa 
quantidade. Porque a questão aí não é a questão de responsabilidade eu acho. Eu, pelo menos no 
meu caso, eu não vejo assim. Eu não mudei o meu conhecimento sobre o álcool ou a minha 
responsabilidade sobre o álcool de uma forma que eu fale “não, eu preciso diminuir a quantidade de 
álcool que eu bebo”, entendeu? Mas não, eu não consigo mais ter aquele tempo de sair com os 
amigos e a gente não consegue achar um horário pra se reunir todo mundo, entendeu? Só que aí, de 
vez em quando, você consegue reunir todo mundo e faz uma super festa, entendeu? E aí, às vezes, 
você acaba tomando a mesma coisa, mas numa também você pode acabar extrapolando. Pelo 
menos aconteceu isso comigo. No começo de vez em quando eu ia nas festas numa boa e teve uma 
festa que a gente acabou bebendo demais e eu acabei extrapolando. E aí eu fiquei lá na festa 
bêbado, dormi lá na casa do cara pra voltar pra casa no dia seguinte, entendeu? E agora no final do 
curso, em uma festa de comemoração, fazia tempo, aí a gente extrapolou também. Acho que esses 
episódios... acho que talvez esse nível de... eu não saberia realmente explicar o porquê, mas talvez o 
grupo, a última festa do grupo, talvez alguma coisa assim, na verdade não sei dizer o porquê. Mas eu 
acho que existem esses dois momentos em que você acaba fazendo essa extrapolação, acaba tendo 
essa maior chance de beber. Antes você bebia com o tempo, você tinha maior chance de beber por 
causa do tempo e depois você acaba diminuindo por causa do tempo. Então eu não sei, acho que é 
isso daí. 

R1,19 Quando se fala no tema da nossa entrevista, a experiência de vida universitária e o uso 
de álcool e outras drogas, o que vem a sua cabeça. 

R1,20 Eu acho que quando eu digo universidade, álcool e drogas, eu pensaria em algo como 
diálogo, discussão, sabe? Eu acho que é o momento onde você deveria discutir isso pra que a 
pessoa tenha um entendimento sem ser preconceituoso sobre o assunto, entendeu? Então, analisar 
de uma forma mais aberta. Uma coisa que eu achei interessante agora há pouco tempo foi... por 
exemplo, teve a marcha da maconha e aí um grupo dos movimentos estudantis passou esse 
simpósio sobre a marcha da maconha e não sei o quê... aí eu pensei, “poxa, a gente precisava 
discutir sobre isso. Como que é a utilização da maconha? No ambiente universitário tem muitos que 
usam maconha? Ah, tem. Então, como que é isso? Vamos tentar descobrir e analisar, ver o que usa, 
por que está usando, como ela foi usada historicamente?” Analisar todo esse processo, entendeu? E 
o pessoal, dentro de uma universidade que é o lugar onde você se propõe a analisar a cultura, 
discutir a cultura, o conhecimento, você não vê isso aberto, você vê o preconceito. “Ah não, não 
vamos falar de maconha, porque isso daí vai trazer outras questões, ou isso aí vai trazer problema 
porque tal pessoal usa, então não vamos aí porque é muito polêmico”. E acaba, poxa. A universidade 
é onde tem lugar pra você discutir e pra tirar essas polêmicas e é assim que você vai tentando 
trabalhar. Isso daí foi no começo do ano e aí agora saiu da sociedade esse comportamento, uma 
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carta dos diretores, não sei se você viu, sobre discutir melhor a questão do uso da maconha e como 
funciona isso no corpo humano, como é utilizado e aí eles, os próprios cientistas, colocam lá o uso 
recreacional, da liberdade pro uso medicamentoso... é o uso como medicamento e o uso como 
recreação da maconha, entendeu? Então, acho que essa é a função da universidade, é discutir isso, 
entendeu? O medo que me dá, é que eu vejo a universidade ou tentando falar “não, aquele cara está 
doente”, trata aquilo como doença, o vício, como doença, mas você não analisa o contexto cultural 
que levou ele a questão do vício e nem trata o vício como se fosse um problema de saúde, 
entendeu? Você, simplesmente, ou proíbe a utilização no começo ou você finge que não existe e 
tenta encaminhar eles, não pra um processo de trabalho com aquele vício, mas só com apoio 
psicológico por alguma coisa que não trata simplesmente daquele vício. Você tende a tratar com 
apoio psicológico e falar “já fiz a minha parte”. Mas você não fez a sua parte, não teve discussão, 
você também não está dando atenção necessária àquele indivíduo que você preconiza quando você 
dá aula, quando você aprende, né? A universidade não faz isso com o próprio estudante. Então acho 
que são esses conselhos, de fazer mais discussão, fazer mais esse diálogo em vez de simplesmente 
dar uma aula, “olha, não beba, não faça essas coisas”, entendeu? Mas analisar como que está 
organizando. “Será que é por causa das festas? As festas dão mais acesso que você tem em outro 
lugar?” Eu acho que não, mas as festas estão funcionando... como a universidade não está 
funcionando, vamos dizer, aquilo de integrar as pessoas, proporcionar um espaço aberto de interação 
entre as pessoas, quando a pessoa tem duas horas pra fazer uma festa, ela vai tentar interagir com 
as pessoas naquele momento e aí o álcool, por exemplo, é uma coisa culturalmente usada pra você 
facilitar essa interação, só que aí ele vai tentar fazer tudo o que não fez na vida em duas horas. Eu 
acho que o contexto da universidade acaba jogando, vamos dizer assim, um pouquinho de lenha 
nessa fogueira e não fazendo a sua parte, que era abrir de uma forma a discussão, fazer uma forma 
de valorizar o conhecimento. Porque conhecimento o pessoal tem aqui, antes de entrar, entendeu? A 
maioria do pessoal aqui vem de um curso de escola particular e já leu, já falou sobre alcoolismo, já 
tem isso, entendeu? Aí você chega numa semana de recepção, você tem uma palestra daquelas que 
simplesmente é considerada chata, sabe? Porque não é isso que ele quer ver na universidade, 
entendeu? Então, às vezes, uma discussão que você vai ter uma forma de trabalhar diferenciada do 
que simplesmente uma palestra ou alguma coisa, você traz mais a realidade. A gente só é um 
reflexo, uma parte daquilo que existe. Só que o reflexo poderia ser mudado se a própria universidade 
trabalhasse isso. E também não é você chegando e falando “ó, não beba, não pode entrar bêbado na 
sala”, entendeu? Não é assim que reduz. A gente ensina que não é educando na palmatória, só que 
a gente vive a palmatória diferenciada, entendeu? É palmatória de pensamento agora. 

R1,21 Ok, G. Eu agradeço você pela entrevista, eu acho que foi bastante produtiva. 

R1,22 (risos) 

R1,23 Você dizer mais alguma coisa? 

R1,24 Eu acho que não, acho que são mais essas questões mesmo, tentar ver de que forma a 
universidade pode trabalhar com isso. Como pode fazer o apoio. Acho que são questões que devem 
realmente ser pensadas. E é difícil. Eu acho que uma das coisas fundamentais é que essa discussão, 
essa participação, essa elaboração, ela tem que ter o estudante como um ator, como alguém que 
também está pensando, que também está trazendo isso. Porque se você não envolver ele não vai 
valorizar, entendeu? Então “ah, está vindo aí, toma, é assim que vai ser”, entendeu? Acho que não. 
Trazendo ele pra discutir, trazendo ele pra participar, que é a forma que o SUS [Sistema Único de 
Saúde] preconiza que é você entender sobre aquilo, talvez você valorize mais do que simplesmente 
se for colocado, jogado já pra ele. Pelo menos eu acho que é isso que dá pra pensar. 

R1,25 Ok. Mais uma vez obrigado. 

R1,26 De nada. 
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Entrevista R2 
 
Data: 25/08 
Duração aproximada: 40 minutos 
Dados de identificação do entrevistado: Inicial fictícia: H.; Curso: medicina; Sexo: masculino; 
Droga de uso: Opióides (últimos 12 meses e último mês, apenas em T2). Relatou ter provado 
maconha e medicação psiquiátrica sem prescrição, além de ter usado inalantes algumas vezes, 
sendo o consumo dessas substâncias identificado dentro do período universitário. 
Dados de observação: Aparentemente tenso, tímido e formal. No final da entrevista, mostrou 
preocupação com a possibilidade da sua identificação, uma vez que, a título de empatia, eu o 
chamava pelo nome em alguns momentos, revelando sentir vergonha do uso de maconha que fez 
durante a universidade. 

 

R2,1 Eu gostaria de iniciarmos a entrevista perguntando qual a percepção que você tem a 
respeito da sua experiência acadêmica, da sua vida universitária em relação a questão do uso 
de álcool e drogas. 

R2,2 Então, eu não tinha nenhuma vivência com álcool e drogas antes da faculdade. Eu sempre 
morei com os meus pais e ainda moro e fui experimentar álcool na faculdade. É... acho que na minha 
percepção a faculdade foi a primeira... o primeiro contato que eu tive com o álcool.  

R2,3 Como foi essa experiência, esse contato? 

R2,4 Então, eu no primeiro ano, eu basicamente ia em festa, era muita festa open bar, bastante 
gente falando pra eu experimentar. Foi quando eu tive o primeiro contato, que eu conheci o álcool, foi 
a primeira vez que eu fiquei bêbado. É... mas foi basicamente isso. No meu caso não se estendeu. 
No primeiro ano eu fiquei bêbado algumas vezes, não foi uma experiência muito agradável pra mim. 
É... era aquele negócio de fazer besteira, falar besteira e no dia seguinte ter que ficar com vergonha. 
É... no segundo ano já não era tanto. No terceiro ano eu comecei a namorar, então eu agora 
praticamente não bebo. Eu bebo muito de fim de semana só que eu não fico mais bêbado, entendeu? 
Que nem, no primeiro ano eu chegava a ficar bêbado e depois disso eu... depois que eu comecei a 
namorar a influência da faculdade deixou de ser forte pra mim, entendeu? 

R2,5 Hum, hum. 

R2,6 O começo da faculdade foi uma experiência... era algo que eu não conhecia e no decorrer da 
faculdade foi algo que eu me distanciei. 

R2,7 E o seu distanciamento tem a ver apenas com o fato de você ter começado a namorar? 

R2,8 É... não que tenha uma influência da minha namorada, foi por mudar o hábito. É... quando eu 
era solteiro eu ia muito em festas da faculdade, era como eu falei, era muita festa open bar, o intuito 
da maioria das festas é a bebida e como depois que eu comecei a namorar, os programas mudaram 
e as companhias também, então eu acabei me afastando. Foi um hábito que eu acabei perdendo, 
não por não gostar ou achar ruim, eu até... nunca foi algo que eu fazia questão, era mais pelo 
contexto. 

R2,9 Entendi. Então, antes da faculdade você não havia consumido álcool ou tido contato 
com qualquer outra droga. 

R2,10 Antes da faculdade eu nunca bebi. Eu saía muito com os meus amigos, mesmo pra barzinho. 
Nunca tinha... eu não bebia cerveja, não gostava. É... durante a faculdade que eu aprendi a beber. E 
foi a vez que aprendi errando também a saber do meu limite depois de ter bebido mais do que eu 
devia. Mas com o passar dos anos eu fui me distanciando. O fato de namorar ajudou porque eu 
deixei de ir em ambientes que tinham bebida, que eram as festas basicamente. 
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R2,11 E o que mais o motivou, o que você pensava naquele momento em que você começou a 
fazer uso de álcool? 

R2,12 Eu não sei, eu acho que era muito a imagem que eu tinha da faculdade, de festas, bebidas, 
mulher. E era o contexto em que eu bebia e era por curiosidade, como eu nunca tinha bebido fui 
experimentar.  

R2,13 Curiosidade aliada a um contexto de festa onde se insere a bebida... 

R2,14 Sim, é bem isso. 

R2,15 Existia então uma imagem de que na universidade, essas situações eram bastante 
presentes ou uma vivência parece que obrigatória, alguma coisa nesse sentido? 

R2,16 Eu tinha a imagem de que a vida universitária era muito isso. É... eu vi depois que no curso de 
medicina é menos, eu achei menos forte do que amigos de outros cursos que tem mais eventos 
sociais, festa durante a semana. Mas eu acho que da faculdade eu pensava muito isso, que era muita 
festa, que o pessoal bebia bastante. E na verdade é assim, né? Mas como eu nunca tinha bebido eu 
fui experimentar. 

R2,17 Você mencionou que mora com os pais, né? Podemos dizer então que no seu caso isso 
não chegou a ser uma questão restritiva para o uso ou mesmo o abuso uma vez que você 
disse que chegou a ficar bêbado?  

R2,18 Não, os meus pais eles sempre foram muito abertos comigo. Então eles sempre me 
expuseram os riscos, eles me deram carro, eu sabia da responsabilidade que eu tinha e eles sempre 
souberam que quando eu saía, eu bebia, mas quando eu fiquei bêbado, eu nunca fiquei bêbado a 
ponto de ir pro hospital ou de não poder dirigir. Já dirigi depois de ter bebido mais do que poderia, 
mas nunca foi algo que me deixasse incapacitado. É... meus pais sabiam que quando eu saía, eu 
bebia e eu nunca cheguei em casa embriagado. Nunca foi um consumo... pela definição é um 
consumo de risco, mas eu nunca fiquei tão bêbado assim. Então meus pais nunca chegaram a se 
preocupar com o meu consumo.  

R2,19 E qual a sua experiência com outras drogas? 

R2,20 É... na faculdade também foi a primeira vez que eu vi gente usando drogas, mas eu nunca 
tinha visto e no primeiro ano eu experimentei maconha. Isso aconteceu na Intermed depois de eu ter 
bebido, então eu diria que meu senso crítico não estava presente. Também foi no meio das pessoas 
que estavam usando e me ofereceram e aí eu acabei usando também. 

R2,21 Foram os amigos que te ofereceram? 

R2,22 Eu não diria que são meus amigos, porque meus amigos nem tem contato com isso, não eram 
pessoas próximas, era uma turma que tinha ido pro Intermed, eram veteranos meus na verdade. 

R2,23 E você se sentiu coagido, pressionado a usar ou achou que isso poderia ter alguma 
consequência indesejável pra você? 

R2,24 Não, não. Não me senti pressionado. Eu estava lá no meio das pessoas, dos veteranos, e me 
ofereceram e eu usei, mas ninguém me pressionou e eu não me senti coagido não. Também não 
acho que teria algum prejuízo se não tivesse usado, pelo contrário, foi uma experiência desagradável 
e foi até no meio desse, dessa... como é que eu diria? Muita informação nova, muita gente querendo 
te mostrar coisa nova, muita gente querendo te... até de certa forma te influenciar. É... mas foi só 
essa vez também e eu nunca mais fui atrás disso. Não foi uma experiência que valeu à pena.  

R2,25 O que fez você concluir que não valeu à pena? 

R2,26 Me senti mal, envergonhado de fazer isso, fiquei me culpando por entrar nessa de 
experimentar por curiosidade e pra me enturmar com as pessoas com quem eu estava na festa, 
enfim foi isso. Acho que pra mim não rolou, não combina comigo. 



 

138 

R2,27 Novamente a curiosidade e as companhias. 

R2,28 É, foi isso. 

R2,29 Semelhante ao que aconteceu com a questão do álcool?  

R2,30 Não, eu acho que do álcool teve muito uma curiosidade pessoal. Eu não considero o álcool e 
uma droga a mesma coisa. Eu acho que o consumo do álcool, pra mim, existe em um nível saudável 
de consumo. Então, eu experimentei o álcool, apesar de ter exagerado. Já a maconha eu acho que 
teve mais uma questão do meio. Eu não tinha vontade de experimentar, nem nunca tinha pensado 
nisso e aí estava lá, as pessoas falando, a gente estava bebendo e tal e eu acabei experimentando. 

R2,31 E o que mais você percebe que no contexto acadêmico poderia influenciar o uso de 
álcool ou de outras drogas? 

R2,32 Bom, eu sinto que tem muita gente que começa do mesmo jeito que eu comecei, experimenta 
e acaba tornando o consumo um hábito. E essas pessoas são os veteranos que no ano seguinte 
estão influenciando os outros calouros, como aconteceu comigo, como vem acontecendo. É... agora, 
além disso, eu percebo que algumas pessoas, pela carga horária, às vezes pelo estresse de uma 
prova acaba se desestabilizando, a gente tem alguns amigos com depressão. Eu acredito que isso 
também é uma influência forte pro consumo de drogas ou álcool.  

R2,33 Então, no seu entendimento, a própria rotina da universidade pode promover então 
esse espaço que pode desencadear o uso ou o abuso. 

R2,34 E acho que são duas influências bem distintas. Eu acho que tem a influência de pessoas que 
querem curtir, querem sair e beber e eu acho que a carga da faculdade pesa para alguns alunos que 
tem um consumo totalmente diferente, que é a pessoa que usa o álcool porque está estressada ou 
usa drogas porque está deprimida. A gente percebe na sala que se vê na pessoa o que ela está 
fazendo. Você vê que alguns fazem isso porque não estão levando a faculdade a sério, querem sair, 
querem beber e outros que estão tentando fugir. Dá pra perceber pela atitude da pessoa. 

R2,35 E o que pode, dentro da universidade, servir ou ter um caráter protetor sobre o uso de 
álcool e outras drogas? 

R2,36 Eu sinceramente acho que a faculdade não tem nenhum mecanismo de proteção pro aluno. 
É... que nem, eu me afastei, eu acredito que foi mais pela minha formação, meus pais sempre 
deixaram que eu fizesse minhas escolhas, mas sempre falavam que não era legal, todos os prejuízos 
que tem tanto fisicamente quanto socialmente numa pessoa que usa o álcool ou droga de abuso. É... 
pra mim a faculdade não interferiu no fato de eu me afastar. É... eu acho que na faculdade tem muito 
mais fatores que podem te levar ao uso, tanto pelas influências de amigos e veteranos como pela 
ansiedade que a faculdade gera, pela carga horária, pelo estresse que o próprio curso oferece.  

R2,37 O possível amadurecimento do aluno ao longo da faculdade, o acúmulo de 
conhecimento, essas questões poderiam servir como proteção? 

R2,38 Então, o conhecimento médico tem uma influência sobre isso. Você vê tanto como essas 
drogas e o álcool fazem mal pra saúde, como na experiência que você tem de ver um paciente que 
chega, por exemplo, aqui na unidade de emergência com uma hemorragia é... você vê questões 
sociais de pais que batem nos filhos porque bebem. Isso ajuda no amadurecimento. Mas na verdade, 
eu acho que a faculdade ela não contribuiu pra eu me afastar, na verdade foi o contrário. Porque eu 
antes da faculdade não tinha contato, nunca tinha tido contato mesmo na minha casa. Os meus 
amigos, como eu moro em Ribeirão, eu mantive amizade com os meus amigos de antes da 
faculdade. Eles não bebiam antes e hoje quando nós saímos, eles continuam não bebendo, 
entendeu? Eu é que comecei a beber cerveja na faculdade, eu é que tive esse contato que eles 
acabaram não tendo. Então eu não consigo ver a faculdade como um mecanismo que afaste. Eu 
acredito que mesmo as pessoas que hoje, na minha opinião, usam ou abusam na minha sala, elas 
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não sabiam, não faziam esse uso antes. Acho que elas não teriam entrado na faculdade se elas 
fizessem o consumo que elas fazem hoje, entendeu? Então eu acho que a faculdade não acaba 
influenciando como um mecanismo de defesa, ao contrário, acaba expondo a gente a esse tipo de 
consumo. 

R2,39 Nesse caso, que proposta ou ação de prevenção você sugeriria pra esse tema dentro 
contexto da universidade? 

R2,40 Ó... eu acho que o que acontece muito é que a exposição que nós temos, tanto a droga como 
o álcool, não é um problema da faculdade. Eu acho que é um problema do país que não tem 
fiscalização sobre nada direito. Então, se a gente tem motoristas, se nós temos motoristas bêbados é 
porque a polícia não fiscaliza direito. A droga está dentro da faculdade porque a venda ali naquele 
bairro é fácil, os alunos sabem onde comparar. Eu acredito que não seria muito difícil a polícia ir até 
esses lugares já que todos os alunos sabem onde está. É... então, eu acho que falar que a culpa é da 
faculdade pelo nosso acesso tão fácil é transferir a responsabilidade do estado pra controlar esse tipo 
de consumo pra instituição. Agora, acredito que uma campanha de alertar sobre o consumo de álcool 
e drogas pros calouros, porque eu vejo que a faculdade tem uma preocupação muito grande com o 
trote, com a agressão física que é uma coisa que já não acontece muito nos últimos anos. Mas eu 
não vejo uma campanha pro calouro não ficar bêbado, pro calouro não deixar se influenciar com 
álcool. Acho que seria válido. Logo no início porque pela minha experiência, foi quando eu tive a 
experiência de conhecer. Mas tentar não ser, como eu diria... como, por exemplo, a questão do trote. 
A faculdade tem uma postura muito punitiva, muito restritiva, hoje um calouro da medicina não pode 
nem pintar o rosto, cortar o cabelo, eu acho que houve um exagero nesse ponto. Isso de repente não 
seria o certo, pra mim a faculdade não devia proibir as festas, porque toda vez que a faculdade tenta 
proibir, ela perde a chance de manter sobre controle. Como aconteceu com o trote, ela proibiu que o 
calouro fosse pintado, hoje o calouro é levado Deus sabe pra aonde e pode sofrer qualquer coisa 
sem nenhum tipo de supervisão, então eu tenho medo de falar que a solução seria a faculdade tomar 
alguma iniciativa porque eu vejo as iniciativas da faculdade um pouco sem... um pouco incoerentes 
como é o caso do trote que eu citei agora. Mas eu acho que uma política de educação, é... de 
prevenção não pelo lado punitivo, mas pro lado do alerta, o que um pai faria, entendeu? Acho que 
seria mais válido. 

R2,41 Um pai que mostraria e aconselharia, mas não puniria ou impediria, quer dizer um pai 
que permitiria o consumo? 

R2,42 É... é que eu vejo na minha casa. Meus pais sempre me alertaram sobre tudo e deixaram que 
eu tomasse as minhas decisões. Eu acho isso mais válido do que proibir sem instruir. Por exemplo, 
eu poderia ter sido... se a gente não tivesse tido uma conversa clara e franca sobre drogas, por 
exemplo, que com certeza é algo que dá prazer, ninguém vira um viciado porque faz mal, porque se 
sente mal, mas porque ela causa dependência, causa depois de um tempo um efeito que se perde, 
que a pessoa se perde nisso. Então, eu acredito que esse caminho é muito mais sensato do que de 
repente meus pais falarem que é péssimo, que eu nunca deveria fazer, eu correria o risco de ter 
experimentado, gostado e ter me tornado um viciado, entendeu? Então, eu acho que o caminho tem 
que ser mais franco, assim, explicar que pode trazer uma sensação de prazer, mas mostrar os 
contras também porque apesar disso, deve ser evitado. Foi assim que meus pais fizeram e eu acho 
que é um caminho válido. 

R2,43 A sua namorada e seus amigos também são universitários aqui da faculdade? 

R2,44 São de Ribeirão Preto. Algumas amigas fazem enfermagem, vieram fazer enfermagem aqui 
na USP e outras Física Médica, os meus amigos fizeram Administração, minha namorada faz 
Administração só que em outra faculdade da cidade. Mas eles não iniciaram o uso e pelo que eles 
conversam comigo, não tem esse contato. Quando eu conto as histórias da faculdade de medicina, 
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das festas da medicina, eles ficam surpresos com o que nós médicos fazemos nas festas. Eles não 
têm esses tipos de vivências nas faculdades deles. 

R2,45 Então a faculdade de medicina tem essa fama de um certo exagero em relação ao uso 
de álcool e outras drogas?  

R2,46 Então, eles comentam muito do álcool. Eles nunca vieram falar comigo de drogas, mas eu 
acho que tem um exagero também. É que o que eu sinto é que nas festas é muito álcool, o pessoal 
das drogas costumam se reunir em outros lugares, eles saem entre eles mesmos, a gente não vê 
gente se drogando. A gente sabe, a gente percebe, mas não é uma coisa que você vê, entendeu? 
Não é que nem o álcool que é mais generalizado, sempre tem nas festas. 

R2,47 Bom, nossa entrevista era isso, se você tiver alguma coisa que queira acrescentar...  

R2,48 Não, acho que era só isso mesmo. 

 
 
 
Entrevista R3 
 
Data: 11/08 
Duração aproximada: 40 minutos 
Dados de identificação do entrevistado: Inicial fictícia: I.; Curso: nutrição; Sexo: feminino; Droga de 
uso: Álcool (padrão de uso do tipo binge drinking, últimos 12 meses, nas Fases T1 e T2), maconha 
(últimos 12 meses e no último mês, nas Fases T1 e T2). Relatou ter usado inalantes algumas vezes 
ao longo da vida dentro do período universitário. 
Dados de observação: Simpática e ansiosa, apresentando uma inquietação motora constante das 
pernas durante a entrevista. Apresenta um discurso de que, ao longo do tempo, a faculdade foi 
protetora para o comportamento do uso de substâncias, contrariando as informações quantitativas. 
Durante o rapport, ao dizer que eu era psicólogo, a entrevistada relata ter feito terapia. 

 

R3,1 Bom... eu gostaria que você começasse me dizendo sobre a sua percepção a respeito da 
experiência universitária, de ser universitária, e o comportamento de uso de álcool e drogas.  

R3,2 No meu caso eu acho que protegeu. Porque antes de entrar na faculdade, o contato que eu 
tinha com álcool e outras drogas era aquela coisa de irresponsável mesmo, de adolescência, de você 
experimentar e você não saber muito o que você está fazendo. Eu não tinha muito contato com 
pessoas que usavam álcool e outras coisas e quando eu entrei na faculdade que eu vi muita, muita 
gente usando e aí eu fiquei assustada, então eu passei a usar menos. Então pra mim, a faculdade 
tem um contato com quem usa mais tempo, costuma beber todo dia e que aí eu fui vendo tudo de 
ruim que pode acontecer, então a tendência foi que conforme foi passando o tempo de faculdade eu 
bebesse bem menos. 

R3,3 Você está mencionando que sobre o álcool, mas você chegou a ter contato com outro 
tipo de substância? 

R3,4 Antes ou na faculdade?  

R3,5 Na faculdade. 

R3,6 Na faculdade eu tive, era mais com álcool mesmo. Uma vez ou outra você experimenta alguma 
outra coisa. Então eu comecei a fumar maconha uma ou outra vez, mas mesmo a... da mesma forma 
que o álcool foi diminuindo eu também ficava com muito medo porque várias... assim, eu começava... 
eu frequentava muito as festas e tal e eu vi pessoas passando mal e desmaiar porque estavam 
usando,  cheirando éter, coisa assim, e eu via as pessoas caindo e “nossa, ninguém faz nada”. Então, 
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assim... eu comecei a frequentar cada vez menos as festas e ficar horrorizada mesmo. Mas além do 
álcool acho que só foi maconha. 

R3,7 Antes da faculdade você também teve alguma experiência semelhante? 

R3,8 Não antes não. Foi só na faculdade mesmo que eu experimentei, mas conheci sim pessoas 
que usavam álcool e outras drogas antes de entrar na faculdade, só que eu não tinha proximidade 
com essas pessoas, não eram da minha turma de amigos no colégio. Agora, álcool não. Antes da 
faculdade eu já bebia, mas passei a beber mais depois da faculdade. 

R3,9 Ok. Me fala um pouco como mais de como foi para você esse contato inicial, esse 
momento inicial da faculdade e essa percepção de como é o consumo que você percebeu no 
meio acadêmico. 

R3,10 Então, o que eu percebia muito é que as pessoas, na medida em que elas entravam na 
faculdade, elas se viam livres pra fazer o que fosse. Então tudo o que elas sempre quiseram fazer a 
vida inteira e não fizeram, fizeram depois que elas entraram na faculdade, “ah, então agora é a hora 
de fazer”. Então, assim... o contato que eu tive foi de todo mundo experimentando pela primeira vez 
essas coisas, desde o início da faculdade. E aí várias pessoas continuaram esse uso conforme os 
anos e várias pessoas tiveram a mesma experiência que eu, que experimentaram, não gostaram e 
pararam. Mas no início foi aquela coisa... você vê todo tipo de substância ali pra você experimentar 
em festas, repúblicas, tudo e você pode escolher, é uma  gama de opções. Mas eu percebi que no 
início da faculdade, era mais intensa essa busca por essas substâncias e depois foi passando. Acho 
que também conforme vai amadurecendo também um pouco, vai criando outras responsabilidades. A 
tendência é deixar de lado, então acho que no início é mais forte.    

R3,11 E o que faz ser mais forte nesse início? 

R3,12 Ah, eu acho que é essa curiosidade, porque a maioria das pessoas não mora aqui, então 
viveu até os dezessete, dezoito anos na casa dos pais. Aí vai pra uma cidade, que não é a sua 
cidade, está morando sozinho, você pode fazer o que você bem entende na hora em que você bem 
entende, então você não se importa, “é agora que eu vou experimentar o que eu nunca pude”. Então 
essa é a tendência, é aquela, aquele, aquele estímulo dos outros também. Então, “nossa, você não 
vai experimentar, porque eu já experimentei”. Então rola meio que uma pressão geral no grupo e 
aquela coisa que se você não experimenta, “ah, não, não chama fulana pra ir na festa porque ela é 
maior careta”. Isso acontece muito. Não aconteceu tanto comigo porque eu já tinha tido contato antes 
da faculdade, mas eu vi acontecendo muito mais no começo da faculdade.  

R3,13 Então você destacaria a curiosidade, a questão do distanciamento dos pais e o aspecto 
dos amigos, da pressão do grupo como fatores que poderiam influenciar. 

R3,14 Sim, aquela sensação de liberdade, né? Até um certo tempo você tinha uma rotina certinha, 
na sua casa com seus pais, a escola, tem os horários e aí você se vê aqui com uma liberdade, que foi 
dada assim de presente do dia pra noite. Como é que você tem a responsabilidade de você estar 
morando sozinho, ser responsável por você? Mas é aquela sensação de eu posso tudo, né? Então é 
uma coisa de meio que perda de controle, eu acho.  

R3,15 Isso significa que no início o seu consumo era alto, você não tinha um limite de parar? 

R3,16 É... logo no começo aumentou justamente por essa coisa de você ser... estar livre pra fazer o 
que você quiser. Depois que eu entrei, aumentou um pouco, mas logo já diminuiu. Porque eu percebi 
que na medida que foi aumentando, se for ver assim, no comecinho, três, quatro meses de faculdade, 
eu não me importava, não estava nem aí e usava mesmo. E aí depois que eu comecei a frequentar 
outras festas e eu vi as pessoas passando mal, eu fiquei assustada e aí começou a cair mesmo ‘a 
ficha’. Aí eu comecei a parar porque eu via que eu não queria ficar daquele jeito, sabe? 

R3,17 Parece que as cenas que você presenciou nas festas foram um choque. 
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R3,18 Chocou um pouco. Tanto que tem festas que até hoje eu não vou por causa que eu lembro do 
nome da festa e “nossa, naquele ano eu fui nessa festa e eu vim embora porque eu fiquei super 
impressionada com aquilo que eu vi”. Mas eu não me importo de estar num lugar em que as pessoas 
estão usando drogas do meu lado, eu não me importo, mas, assim, eu via as pessoas caindo de 
desmaiar e ningúem fazer nada. Porque estava todo mundo bêbado, então ninguém [trecho 
ininteligível] estava mais bêbada que todo mundo, desmaiou, todo mundo achou engraçado e não 
fazia nada, ela podia morrer. Então, várias vezes eu cheguei a ir embora de festas porque eu não 
conseguia ficar pra ver aquilo. Porque foi surpreendente pra mim. Porque antes da faculdade eu 
bebia muito, eu tinha um consumo muito grande de álcool e eu nunca tinha que ver e me chocar 
tanto. Achava que isso fosse normal, se eu bebia porque os outros não podiam beber? Mas me 
chocou muito ver que ninguém se importava. Eu não queria chegar nesse ponto e fui parando. 

R3,19 Para você como é que foi perceber, se dar conta da redução do seu consumo?    

R3,20 De ter diminuído? 

R3,21 Isso. 

R3,22 Foi estranho, porque eu percebia, pelo menos no meu círculo de amigos, que isso acontece 
mais comigo. Então as outras pessoas consumiam cada vez mais e eu cada vez menos. Então por 
isso eu acabei me distanciando de muitas pessoas e no começo isso me feria um pouco, “nossa, só 
porque eu não faço isso, sabe?” Aí um pouquinho de maturidade também. Só que aí foi pouco tempo, 
eu já saquei que não, o certo sou eu mesmo e superei esse problema e aí eu passei a lidar cada vez 
melhor com isso. E hoje, olhando que eu estou no quinto ano, olhando pra todos os anos pra trás, eu 
percebi que realmente foi o certo e que no começo você perde o controle mesmo, você experimenta. 
Mas eu não vejo como muito positivo. O que eu sinto mesmo é que acontece com muito poucas 
pessoas isso. A tendência é piorar e não melhorar. 

R3,23 Então você acha que a sua experiência se aplica também para o contexto mais amplo, 
mais geral dos universitários? 

R3,24 Eu acho que não. Eu acho que a percepção que eu tive foi uma coisa meio... uma exceção. 
Porque o que eu vejo é essa atitude das pessoas de aumentar o consumo, cada vez estar menos aí 
pro que acontece, se a pessoa está bêbada, caindo no chão é porque ela quis beber, então o que eu 
vejo é a tendência a ser cada vez mais jogado. Então o que aconteceu comigo foi um pouco contrário 
ao dos outros. 

R3,25 Você mencionou a questão do distanciamento dos pais, da liberdade decorrente disso, 
da pressão dos amigos como fatores que poderiam ter alguma influência sobre o uso de álcool 
e outras drogas, né? Na sua opinião, que outros fatores do contexto universitário, da vida 
universitária também poderiam exercer esse papel? 

R3,26 O que eu vi muito acontecer, além da questão dos pais, é que, assim, o comportamento 
daquela coisa que era tão certa, que era aquela vida que você tinha tão certinha, que aí muda tudo 
quando você vai pra faculdade, as pessoas elas têm muito de “nossa, eu era uma pessoa e agora eu 
sou outra” e, às vezes, da... as pessoas ficam muito, assim, muito deprimidas e acaba indo e usando 
essas coisas pra esquecer mesmo e também porque os sistema, assim, você está no colegial tem um 
sistema, você vai pra faculdade e é completamente diferente. É você e você e ninguém vai te dar 
tudo mastigadinho, então, assim, é muita cobrança, tem que acompanhar e essa pressão, às vezes, 
surge em cima de você pra conseguir acompanhar, pra estudar, pra tirar nota e tal e aí você acaba, 
muitas vezes, exagerando, descontando em outros lugares esse desgaste, esse estresse. É o que eu 
consigo ver. 

R3,27 Hum, hum. Perceber que não está conseguindo dar conta dessa mudança na relação 
com os estudos, com uma rotina estudantil mais exigente, ou de atingir uma expectativa 
quanto ao próprio desempenho acadêmico... 
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R3,28 É, é o que eu via. Então, às vezes, assim, de você ver “ah, aquela pessoa tira nota só que ela 
sai pra caramba, então não adianta eu ficar aqui estudando que nem uma louca sendo que a pessoa 
que sai todo dia à noite vai bem do mesmo jeito”, então isso associa muito. Ficar lá estudando, 
estudando... você tem que distrair que é melhor, sabe? Então a gente acaba comprando uma com a 
outra e cada um é cada um e não adianta, não é porque fulano se deu mal que vai ser igual eu não. 
Então, talvez isso que eu falo que é tudo muito diferente, é uma mudança muito rápida. Então, é 
muito diferente você ter uma apostilinha ali com tudo certo e chega aqui a biblioteca está em greve e 
você tem que estudar pra prova e o que você faz, você fica desesperada. Então muita gente usa 
como uma válvula de escape mesmo. 

R3,29 E quanto aos aspectos protetores. Me fala um pouco como você vê esses aspectos, 
essas situações.  

R3,30 Ah, além do trauma de as pessoas passando mal. E eu fui ver não só as pessoas passando 
mal, mas eu fui ver ao longo do tempo, o prejuízo que isso vai te causando. Então, por exemplo, você 
saiu numa noite, bebeu todas, chegou no dia seguinte e você não conseguiu acordar pra ir pra aula e 
aí você vai perder a aula, vai mal em provas. Então, assim, acho que isso tudo, no meu caso fez 
parte de um processo de amadurecimento como um todo que acabou me protegendo, não sei se é 
porque eu faço nutrição e eu fui aprendendo todos esses prejuízos do álcool, das drogas no sistema 
e tudo, então você tende a diminuir também. Mas assim tem outras pessoas na minha sala que faz o 
mesmo curso que eu que não teve esse efeito protetor, que teve os prejuízos tanto quanto eu, mas 
não levou pra esse lado. Mas hoje eu não sou capaz de fazer metade do que eu fazia em relação à 
bebida. Porque eu olho quem eu era no primeiro ano e nossa, pelo amor de Deus, jamais faria de 
novo assim. 

R3,31 Isso te causou algum arrependimento? 

R3,32 Não. É que eu acho, assim, se eu não tivesse feito, se eu não tivesse ido nas festas e visto as 
pessoas desmaiarem, ter passado mal várias vezes por causa de bebida, eu não sei se eu teria 
chegado onde eu cheguei e saber que não está certo, acho que não vou fazer mais porque a gente 
aprender com os erros dos outros, sabe? As pessoas falam “não faça isso porque é ruim”, e você 
dificilmente vai aprender, até ficar na festa e beber aquilo e você aprender porque você passou mal. 
Então, não me arrependo de nada.  

R3,33 Ok. Agora, I., quando eu falo vida ou experiência universitária e o uso de álcool e outras 
drogas, o que vem a sua cabaça? 

R3,34 Ah, me vem as festas malucas, passando aqueles copos que você não sabe nem de quem é 
que está bebendo, sabe? Não sei, vem aquela coisa meio embassada na cabeça, aquela coisa 
escura, festa, cheia de gente, dificuldade de respirar, uma coisa meio sufocante. 

R3,35 Para você as festas parecem ser o que há de mais marcante sobre esse assunto?  

R3,36 Sim. Porque a gente percebia que ah, estou com vontade de sair e beber hoje. Ah, vai ter 
festa hoje. Então, a gente sempre, assim, ninguém compra cerveja e fica em casa assistindo TV. 
Então, beber mais com a turma era sempre em festas, em república, sempre uma reunião com muita 
gente. 

R3,37 E que tipo de estratégia ou de ação que você proporia no sentido de prevenir o uso de 
álcool ou outras drogas entre os universitários? 

R3,38 Ah, não sei. É que, assim, como eu sou sempre a favor daquele choque inicial, então, o que 
mais me motivou a largar mão foi ver as pessoas quase morrendo. Então, não ia adiantar ninguém 
me falar “olha, não bebe porque você pode passar mal, você pode desmaiar”. Não ia fazer efeito 
nenhum na minha cabeça. Ler cartaz sobre isso, assistir palestras, porque tem no começo da 
faculdade, na primeira semana de acolhimento, a gente foi a milhões de palestras que incentiva a 
diminuir. Mas eu acho que você vai pras palestras e tem lá falando “ah, você pode ter isso e aquilo 
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outro”, mas isso não muda o aluno. Eu acho que a melhor maneira é você realmente mostrar a 
realidade e o que você vai virar se você for entrar nessa. E não sei, assim, porque muita gente pensa 
“ah, vou usar uma vez e nunca mais, vou experimentar por curiosidade”, só que tem muita gente que 
tem condições de usar uma única vez e nunca mais. Talvez pelo meio social que a pessoa está 
inserida, pela pressão dos outros. Então, tem muita gente que já na primeira vez já vai estar fadado a 
usar sempre. Então, eu sou sempre a favor daquele... não é terrorismo, aquele choque muito grande 
de realidade na pessoa pra ela ver, “não, não quero isso pra mim”.  

R3,39 A sua experiência de terapia tem alguma contribuição nesse contexto? 

R3,40 Então eu fiz já faz muitos anos, eu era adolescente, quando eu entrei na faculdade eu já não 
fazia mais. E também não teve muito a ver com isso, eu fazia... eu era muito agressiva, muito, muito. 
Eu fazia pra dar uma maneirada, mas me ajudou muito e ela fazia, a terapeuta, ela fazia muito essa 
linha de choque. Então, porque eu estava de um jeito, com raiva, tinha discutido, brigado com 
alguém, e então ela me levava em um lugar pra eu ver as pessoas machucadas, numa enfermaria 
que tinha gente sangrando, sabe? E aquilo foi me dando confiança. E também porque eu tinha... 
onde eu trabalho você fala pra uma pessoa que não pode comer açúcar, a pessoa nunca vai se 
convencer. Então, a gente tem o costume de pegar a pessoa e levar numa enfermaria onde a pessoa 
está morrendo porque ela é diabética. E aí você vê que aquilo dá resultado porque a pessoa olha 
para aquela pessoa e fala “nossa, eu não quero acabar assim, então acho que eu vou parar de comer 
açúcar”. 

R3,41 E pára? 

R3,42 Pára. Então, eu estou nessa linha meio de choque que eu acho que é o que acaba 
funcionando mais. Do que você ficar lá falando pra pessoa sempre a mesma coisa e enquanto não 
surgir o problema, ela não vai enxergar. Então é isso, mas a terapia me ajudou, de um modo geral, 
depois que eu parei, tudo na minha vida, qualquer probleminha eu creio que eu consiga lidar melhor 
depois de eu ter feito. Então, quando eu tive essa coisa de estar parando de consumir e as pessoas 
se afastavam de mim foram momentos em que eu pensava “ah, vou voltar porque não adianta, vou 
perder meus amigos?” Então, acho que se eu não tivesse feito terapia no passado eu provavelmente 
tinha voltado a usar e que se dane porque o importante é eu estar com todo mundo. Mas não. Pra 
mim, assim, ter feito terapia me mudou. Fazer terapia é uma coisa que eu recomendo pra todo 
mundo.  

R3,43 Bom, nossa entrevista era isso, eu te agradeço e se você quiser falar mais alguma 
coisa... 

R3,44 Não, acho que eu falei tanto (risos). 

 
 
 
Entrevista R4 
 
Data: 23/08 
Duração aproximada: 20 minutos 
Dados de identificação do entrevistado: Inicial fictícia: J.; Curso: nutrição; Sexo: feminino; Droga 
de uso: Álcool (padrão de uso do tipo binge drinking, últimos 12 meses, apenas na Fase T2). 
Dados de observação: Início de entrevista um pouco difícil e truncado. Entrevistada respondia com 
falas curtas, parecia retraída e relatou que sua participação na pesquisa a despertou para olhar para 
o seu próprio consumo. 
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R4,1 J., gostaria que você me falasse um pouco da sua experiência como universitária, da sua 
vivência acadêmica e sua percepção sobre o uso de álcool e drogas nesse contexto. 

R4,2 Ah, eu acredito que a faculdade dá uma disponibilidade muito maior ao acesso de drogas e 
álcool. Eu acho que o acesso fica muito mais facilitado... na vida universitária. E aí depende de você 
querer ou não aproveitar isso. Mas acredito que é muito mais fácil o acesso em todos os anos do 
curso. 

R4,3 E na sua experiência, como é que foi para você? Como é que foi pra você em relação a 
essa experiência? 

R4,4 Como assim? 

R4,5 Em relação ao seu comportamento diante do que você observou sobre o acesso 
facilitado. 

R4,6 Em relação a mim? 

R4,7 Isso. 

R4,8 Ah, eu acho que o meu consumo de álcool aumentou depois que eu entrei na faculdade. Mas 
também teve variações, no final do curso eu diminuí o meu consumo. Mas eu também não 
frequentava muito as baladas da faculdade. Porque as baladas da faculdade são mais de ter acesso 
às drogas e álcool. 

R4,9 E o que você percebe que pode ter favorecido esse aumento que você identificou na sua 
experiência? 

R4,10 Eu acho que é pela disponibilidade mesmo. 

R4,11 A facilidade de acesso? 

R4,12 É. A facilidade de acesso. 

R4,13 E em que momento você começou a perceber que essa disponibilidade aumentou o seu 
consumo de álcool? 

R4,14 Ah, como tem mais disponibilidade de festas e baladas e aí consequentemente aumentou o 
consumo.  

R4,15 Festas e baladas. 

R4,16 É, foi. Tanto em repúblicas como da faculdade mesmo. 

R4,17 Você percebe outros fatores que a experiência universitária pode propiciar o uso de 
álcool e outras drogas, não só na sua experiência pessoal, mas no que você observava? 

R4,18 Acredito que sim, não sei, parece que todas as atividades não acadêmicas dentro da 
faculdade envolvem bebida alcoólica. Competições entre os cursos da faculdade envolvem bebida 
alcoólica, confraternizações entre alunos têm bebida alcoólica. Parece que tirando as atividades 
intelectuais, as outras... como é que eu posso te falar... não que a faculdade tenha organizado, mas 
as que os alunos organizaram envolve bebida alcoólica. Eu acredito que oitenta por cento assim das 
festas dos alunos tenham bebida alcoólica. De outras drogas não sei te falar. Oitenta por cento dos 
alunos porque eu não vou generalizar que todos os alunos que fazem confraternização tenham 
bebida alcoólica, mas eu acho que a grande maioria tem. 

R4,19 Pensando em aspectos mais intelectuais como você mencionou, será que a satisfação 
com relação ao próprio desempenho do estudante como universitário, a rotina de estudos e 
provas, você acha que esse conjunto também pode refletir sobre o uso? 

R4,20 Eu acho que sim. 

R4,21 Você chegou a observar alguma coisa nesse sentido? 
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R4,22 Não, da minha parte não. Mas eu já ouvi as pessoas falando que usam alguma coisa pra dar 
uma relaxada ou pra desestressar. 

R4,23 Alguma coisa seria o que exatamente? 

R4,24 Bebida e já ouvi maconha, mas é mais bebida mesmo. 

R4,25 E em geral você percebe que isso acontece em que momentos?  

R4,26 Ah, quando tem época de provas. Mas no primeiro ano de faculdade, acho que era diferente, 
não tinha esse costume de sair pra beber depois de prova. 

R4,27 O início da faculdade é diferente em relação ao final? 

R4,28 Pra mim pelo menos foi. 

R4,29 Em que aspecto foi diferente pra você? 

R4,30 Ah, acho que questão de balada mesmo, de diminuir, ir em menos festas. 

R4,31 E porque você diminuiu sua frequência em baladas? 

R4,32 Ah, acho que aconteceu naturalmente também, acabando a faculdade, você acaba pensando 
em outras coisas. Mais preocupação com o futuro mesmo, vai sair da faculdade e não vai mais ter a 
mesma facilidade que está tendo. Vai mudar completamente, continuar no mesmo ritmo não dá, né? 
Seria meio irresponsabilidade. Faculdade é faculdade.  

R4,33 Então no final formação acadêmica, você entende que existe uma maior 
responsabilidade? 

R4,34 Eu acredito que sim. 

R4,35 Então, sobre essa responsabilidade mais presente no final do curso, poderíamos 
pensar que isso contribuiria pra proteger ou diminuir o consumo? 

R4,36 Eu acho que sim. 

R4,37 E você consegue perceber outros aspectos que possam favorecer essa situação de 
uma diminuição do consumo além da responsabilidade que conversamos? 

R4,38 Ah, não sei acho que quanto mais avança na formação acadêmica, tem mais coisa 
acontecendo ao mesmo tempo, ajuda a sair menos e consequentemente beber menos. Porque pra 
mim o consumo de álcool está associado com baladas. Então, diminuir o número de festas, de 
saídas, consequentemente vai diminuir a quantidade de bebida. 

R4,39 Hum, hum. Então de uma maneira geral o consumo estaria mais associado a esses 
momentos festas? 

R4,40 Pra mim, sim. Agora, dos outros eu não sei te falar. 

R4,41 Você consegue pensar em alguma ação preventiva sobre o uso de álcool e outras 
drogas entre os universitários, alguma sugestão do que é importante ser considerado? 

R4,42 Eu não sei. Porque todo mundo que eu conheço, acho assim, entra na faculdade e vida louca, 
beber mais, usar drogas, isso é fato. Então eu não sei. Quando eu fiz esse questionário, eu achei 
legal porque você tem uma percepção melhor do que você realmente faz. Eu achei interessante você 
ler e falar quantas vezes eu consumo álcool na semana, essas coisas, eu achei interessante. Porque 
é diferente da nossa percepção... porque tem gente que não tem noção. Eu acho que a gente não 
tem noção do quanto consome de drogas e do quanto consome de álcool. Eu achei interessante. Mas 
não sei, porque sinceramente, não ter mais baladas, não ter mais festas, não adianta nada porque vai 
ser feito em outro lugar. Vai transferir. Então, eu não sei, nunca pensei em nada que pudesse ser 
preventivo. Porque falar, ver palestras e tudo, não sei se isso realmente ajuda. Eu acho que não faz 
diferença. 
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R4,43 Hum, hum. Você mencionou que quando você respondeu o questionário te chamou 
atenção perceber como que é o seu uso. Então antes, não dá para ter muito conta disso, não 
dá pra ter uma ideia disso? 

R4,44 Não, não... eu tinha noção. Mas quando você lê e você pára pra pensar e reflete, “nossa, eu 
estou consumindo tanto!”. É, pode ser que eu não tivesse tanta noção. Não, eu nunca perdi o 
controle, de falar “nossa, não sabia que eu estava bebendo tanto assim”. Mas eu acho interessante 
isso de você parar e olhar e refletir quanto você está consumindo mesmo. 

R4,45 O que vem a sua cabeça sobre o tema da nossa conversa, vida acadêmica e uso de 
álcool e drogas? 

R4,46 Vida louca. Tanto pelo o que eu vivenciei o que todo mundo fala dos universitários. Porque 
antes de eu entrar na universidade todo mundo falava, “ah, entrar na faculdade, é outra coisa, outra 
vida”. E realmente, é bem diferente. 

R4,47 Ok, J., obrigado pela entrevista. Tem mais alguma coisa que você gostaria de 
comentar? 

R4,48 Ah, acho que não. 

 
 
 
Entrevista R5 
 
Data: 13/10 
Duração aproximada: 20 minutos 
Dados de identificação do entrevistado: Inicial fictícia: L.; Curso: fisioterapia; Sexo: masculino; 
Droga de uso: Álcool (padrão de uso do tipo binge drinking, últimos 12 meses, apenas na Fase T2). 
Dados de observação: Simpático, porém um pouco retraído e tímido. 

 

R5,1 Bom, L., eu gostaria que você me falasse um pouco sobre sua experiência de ser 
universitária, da sua vida acadêmica e sua percepção sobre o uso de álcool e drogas entre 
universitários dentro desse contexto. 

R5,2 Ah, através da minha experiência, eu pude perceber que tem bastante festa e durante as festas 
tem bastante bebida alcoólica e outras drogas ilícitas. 

R5,3 Essa realidade de festas não era comum na sua vida estudantil? 

R5,4 Não. Não como é hoje depois da faculdade. A quantidade de festas é muito maior e também o 
jeito das festas é diferente, com mais bebida e tudo. 

R5,5 Hum, hum. E me fala um pouquinho mais como foi no início da faculdade, essa 
transição. 

R5,6 Ah, eu acho que muda muito. Não sei se é porque não tem mais aquele ambiente familiar, 
assim, de morar com os pais e da liberdade ser outra, então acho que influencia. Eu acho que deu 
pra notar nitidamente a diferença. No convívio antes, na minha cidade, dos meus amigos, com a 
minha turma de lá era uma coisa, agora o relacionamento aqui, sem os familiares tendo toda uma 
liberdade é diferente. 

R5,7 E você nota diferenças também em relação à questão do uso de álcool e outras drogas? 

R5,8 Em relação a mim? 

R5,9 Em relação a você, mas pode falar em relação geral também. 
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R5,10 Em relação a mim, eu nunca havia feito uso de bebida alcoólica antes de entrar na faculdade. 
Depois, na faculdade eu comecei a usar bebida alcoólica em festas, mas sem nenhum abuso, né? 
Antes da faculdade eu não experimentava nada, aqui na faculdade eu acabei experimentando. Em 
relação ao convívio geral eu acho que na faculdade o uso abusivo assim com maior intensidade é 
bem maior do que antes de eu entrar na faculdade. 

R5,11 Hum, hum. E assim, que aspectos da vida acadêmica, da sua vida universitária, você 
entende que facilita o uso do álcool? 

R5,12 Ah, como na pergunta anterior, de você não morar com os pais, a maioria dos estudantes não 
morar com familiar, morar sem os pais, essa própria imagem que já é passada da faculdade antes de 
você entrar, que é uma, assim... ah, um ambiente cheio de festas com muita bebida. Então eu acho 
que essa imagem já influencia os jovens a entrar querendo ver isso ou querendo saber porque é que 
tem essa imagem. Eu acho que outro fator poderia ser o... acho que é isso mesmo, essa tradição de 
faculdade, de ser um ambiente com bastante festa, farra. 

R5,13 Certo. E assim, por exemplo, que fatores você entende que afastam, vamos pensar ao 
contrário. Que fatores você acha que afastam em relação ao uso de álcool? Que seriam como 
fatores protetores? 

R5,14 Ah, eu acho que os fatores protetores que eu posso citar, eu acho que é a responsabilidade 
que vai aumentando ao longo dos anos. De você no dia seguinte ter algum projeto pra fazer ou algum 
estágio, então eu acho que é um fator protetor pra você se controlar. 

R5,15 Hum, hum. 

R5,16 Acho que a responsabilidade de cada um acaba influenciando. 

R5,17 E tem mais alguma coisa que você acha que pode ser fator de proteção? 

R5,18 (silêncio) Ah, não sei se pode considerar fator protetor, mas é... ah, o pensamento é de cada 
um, mas às vezes a pessoa não se adequa ao que está acontecendo ao seu redor, quanto ao uso de 
álcool e de drogas e se afasta, meio que da educação de cada um, então às vezes pode ser um fator 
de proteção essa educação familiar. 

R5,19 E assim, qual imagem, qual pensamento, que vem à cabeça quando a gente fala desse 
assunto? 

R5,20 Uma imagem de que na faculdade existe bastante uso de bebida alcoólica. Essa imagem que 
veio. 

R5,21 E se você pudesse pensar nesse momento em uma estratégia de prevenção a esse uso 
abusivo do álcool, que estratégia você pensaria, que sugestão você teria? 

R5,22 Ah, eu acho que uma estratégia aqui que me vem à cabeça é antes da pessoa entrar na 
faculdade, tentar quebrar esse pradigma de que a faculdade vai ser um ambiente das festas, uma 
palestra educativa citando os perigos do álcool, dando exemplos de estudantes que tiveram algum 
problema com o álcool. Acho que alguma palestra educativa no colegial que poderia já passar uma 
outra imagem.  

R5,23 Você acha que alguma coisa que fosse feita no ensino médio? 

R5,24 Isso, seria muito bom sim. 

R5,25 E na faculdade, alguma estratégia de intervenção, de prevenção na verdade no 
ambiente acadêmico? 

R5,26 Ah, com certeza. 

R5,27 E o que você acha... o que você pensaria... o que você sugeriria? 
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R5,28 Ah, eu acho que palestra, uma palestra citando alguns exemplos mais pesados assim dos 
perigos que pode ser algum uso abusivo de álcool ou outras drogas, eu acho que tocaria bastante os 
alunos, seria importante. Eu acho complicado, eu acho que não deve ser proibido bebida, eu acho 
que quem faz o consumo deveria ser responsável o suficiente pra saber. Mas acho que proibido não 
deve ser, acho que cada um deve ter sua opção ali e saber o que está fazendo. 

R5,29 Tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar? 

R5,30 (silêncio) Ah, uma coisa que na época chamou minha atenção foi que sempre teve festas aqui 
no campus e depois teve algum probleminha ali que foi proibido e agora voltou. Acho que teve, era 
um problema com relação ao som e também teve algum assalto na biblioteca, eu não sei se é 
verídico ou não, mas foi o que chegou até mim. Eu acho que é um outro tema também, festas dentro 
da universidade, os prejuízos que pode ter pra universidade, na estrutura mesmo da faculdade. Você 
vê que esse comentário que teve aí do assalto à biblioteca porque estava tendo uma festa. Acho que 
isso foi uma outra coisa importante. Mas também não acho que isso tenha a ver com o fato de ter tido 
festa ou bebida. 

R5,31 Ok, L. Eu agradeço pela entrevista. 

 
 
 
Entrevista R6 
 
Data: 30/08 
Duração aproximada: 34 minutos 
Dados de identificação do entrevistado: Inicial fictícia: M.; Curso: fisioterapia; Sexo: feminino; 
Droga de uso: Álcool (padrão de uso do tipo binge drinking e uso problemático, últimos 12 meses, 
apenas na Fase T2), estimulantes (algumas vezes nos últimos 12 meses e no último mês, apenas na 
Fase T2). Relatou ter provado inalante durante o período universitário. 
Dados de observação: Não compareceu à primeira entrevista agendada e atrasou 30 minutos no 
segundo agendamento. Mostrou-se curiosa em saber sobre os dados e publicações da pesquisa. 

 

R6,1 Bom, M., eu gostaria que você pudesse me falar um pouco da sua experiência de vida 
acadêmica a sua percepção sobre o uso de álcool e outras drogas nesse contexto da vivência 
universitária. 

R6,2 É... na verdade, eu acho que isso depende não só da universidade, mas do meio que você está 
inserido. De onde você veio, de qual foi a sua educação, porque às vezes acaba influenciando muito. 
Por mais que você às vezes, tenha tido contato com drogas ou com pessoas do seu ambiente 
familiar, que você está fora dele, você está sujeito a aumentar mais esse leque. Mas se você não 
quer se envolver eu acho que isso acaba não interferindo porque você procura amigos, procura se 
envolver com pessoas na faculdade que se assemelham mais a você. E no caso, se você gosta, se 
você já tem uma certa curiosidade, não só pra drogas mas pra bebidas mesmo, você acaba 
envolvendo com esse tipo de gente. Eu não acredito que a faculdade pode mudar tanto uma pessoa 
assim, ao ponto dela esquecer o que ela pensava antes, mas lógico, você está mais exposto, onde 
você não tem uma supervisão direta, digamos assim, de alguém ou uma certa responsabilidade 
porque você pode chegar a hora que você quiser, se você quiser chegar bêbado todo dia, você 
chega. Oportunidades têm, mas eu acredito que não necessariamente você vá fazer isso. 

R6,3 Quais seriam essas oportunidades que existem e que facilitam o uso dentro desse 
contexto? 
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R6,4 Pra mim, eu acho que você pode destacar o ambiente, principalmente em Ribeirão, com muitas 
universidades, barzinho, então, você pode começar a beber ou qualquer coisa do tipo, pelo social, já 
que você quer se infiltrar na sociedade nova que você está chegando e todos estão bem propícios a ir 
pro bar, literalmente mesmo. Então, eu acho que é por isso, mas daí o uso de drogas eu acho que 
não influencia tanto, mas o álcool pode ser que sim. Mas por isso mesmo, por você querer ser aceito 
pela sociedade que você está. Então você está disposta também a experimentar, conhecer, às vezes, 
você não se adapta e pode beber pelo social só que não sendo tão... tão intensivo, digamos assim. 

R6,5 Do que você observou também nos seus colegas de sala, dos amigos, você percebe que 
foi da mesma maneira? 

R6,6 Percebo que sim, percebo que aumenta o uso quando entra na faculdade, percebo que 
pessoas que muitas vezes não bebiam absolutamente nada, não gostavam nem do cheiro nem de 
pessoas que bebiam porque a... não sei achavam que mudavam muito o comportamento, acho que 
você acaba percebendo que a pessoa é muito mais do que aquilo, você conhece, você cria uma certa 
intimidade, vira seu amigo, por mais que ela beba, por mais que ela use qualquer outro entorpecente 
que você não gosta pra você, você sabe que aquilo não vai mudar a característica da pessoa, então 
acho que você aceita também. Mas acredito que você acaba, aumentando digamos assim, a sua 
dosagem de álcool por ano por causa de você aprender, na verdade. Mas eu acho que isso não é 
nem pela faculdade, mas pela idade porque você entra aqui muito imaturo com dezesseis, dezessete, 
dezoito anos que é a média dos alunos no primeiro ano, você não tem nem vivência suficiente pra 
beber, pra você se drogar, você não é maior de idade pra você poder comprar bebida, na verdade. 
Então eu acho que isso influencia muito. A partir do momento que você está aqui, você já é maior de 
idade, você pode experimentar legalmente, você pode ir pro bar tomar cerveja. Agora, antes da 
faculdade, você nem poderia, então acho que é por isso que também tem tanta diferença, pela idade, 
pela maturidade mesmo. 

R6,7 A maturidade, e se eu entendi bem no início da conversa, uma certa liberdade também. 

R6,8 Acho que você pode... a liberdade você pode ter, você pode ser livre com dezesseis, com 
quinze anos. A maturidade a ponto de você saber o que você quer ou não, “ah, quero ir pro bar” ou 
não, “ah, não quero”. Você tem a liberdade de fazer o que você quer. Sendo que quando você tinha 
dezessete anos, você poderia querer mas você não tinha essa liberdade. Você... a sua maturidade 
podia ser muito inferior e você querer ser liberto. Eu acho que são coisas bem distintas também. 
Lógico, eu acho que você pode confundir um pouco liberdade de você ser rebelde, você querer ter 
tudo. Mas você não tem maturidade suficiente pra saber o que é, o que você realmente quer, você 
quer “ah, vou curtir e tal”, mas isso é. 

R6,9 Hum, hum. E que outras situações presentes no contexto acadêmico, na vida acadêmica 
poderiam somar ao que você já disse no uso de álcool e outras drogas? 

R6,10 Acho que principalmente o fato de estar... no caso da maioria das pessoas, saírem de casa. 
Pelo respeito que você tem pela sua família, você não quer chegar bêbado em casa, você quer se 
manter nos padrões que você acredita que seja o ideal, de respeito mesmo e a partir do momento 
que você sai, você está com os seus amigos, você cuida de você ou vocês cuidam de vocês porque 
não tem um pulso, um pai mesmo, não o seu pai no caso, mas uma pessoa que você tem um 
respeito. Você se respeita, então, você cria os seus limites. Você acaba criando suas regras, sua 
rotina. A rotina sua pode ser ir na aula e depois ir pro bar, pode ser só ir pro bar, ninguém vai estar 
vendo se você vai ou não. É você que tem que saber. Acho que o que influência é você não ter 
ninguém em cima, digamos assim, você pode ir fazer o que você quiser que o problema vai ser seu. 
Sua consciência é que vai interferir ou não no seu objetivo mesmo. Se você está na faculdade aqui 
com o objetivo de conhecer pessoas, mas também se formar, mas também concluir sua grade e estar 
sempre no padrão que você quer de um aluno, de um bom aluno ou não, acho que isso é você que 
decide. Então, a influência vem de você não ter rédeas. E acho que você ter uma gama de opções de 
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bares, opções de festas que é o que gera dinheiro pro cara [trecho ininteligível] pra universidade 
mesmo. Os alunos acabam promovendo festas pra festa final que seria a formatura e isso acaba, 
você acaba se convidando a ir porque é um ambiente que as pessoas se divertem. Se você é tímido 
ou não, você acaba tendo oportunidade de conhecer pessoas que estão dispostas a conhecer você. 
Acho que isso também propicia a pessoa. Já está lá mesmo. A festa normalmente é open bar. Que 
agora não sei se continua tendo, mas antes eram muitas festas open bar, então você já pagou e fala 
“ah, já paguei, vou beber, né”. E, às vezes, a pessoa nunca bebeu, então por pouco que ela beba ela 
já fica mal e isso, às vezes, ela vai acostumando e, às vezes, não. 

R6,11 O fato de ser open bar é um incentivo pra beber? 

R6,12 Com certeza, com certeza. Acho que pra ir pra festa não, mas pra beber na festa, sim. Porque 
tem muitas festas que são open bar e que você fala “não, não vou, nem de graça”, mas tem umas 
que você fala “essa eu vou porque é boa e já que eu estou indo e estou pagando caro eu vou beber”. 
Eu acho que isso existe pelo menos nas pessoas que eu conheço, que estão ao meu redor. Mas 
acho que no primeiro ano, você não tem uma seleção, vai em qualquer coisa que aparece. Então, é 
pelo inédito mesmo, por você não saber como é. E, às vezes, você vai, você gosta e no outro ano vai 
ter de novo, vai mas você já sabe como é. Você opta por não ir, você acaba filtrando mais, ficando 
mais seletivo. Mas acho que é difícil você perguntar. Se você perguntar pra uma pessoa do primeiro 
ano, ela vai responder uma coisa, do segundo outra, do terceiro, do quarto... conforme ela vai... acho 
que vai cansando também de alguns tipos de festas, daquela muvuca que é, né, depende da festa 
que você vai, é uma bagunça e isso cansa. Então, você vai uma vez e “ah, beleza, não, né legal”, eu 
acabo não indo. E pode optar por uma festa que né open bar, mas que você sabe que vai ser muito 
legal, que a música vai ser legal, o ambiente, as pessoas, você sabe que vai ter uma certa qualidade 
do que uma outra que é open bar só que a qualidade é muito inferior também, né. 

R6,13 Agora o contrário. Existem outras questões que poderiam funcionar na contramão do 
incentivo, como por exemplo, protegendo em relação ao uso de álcool e outras drogas, além 
da questão da maturidade? 

R6,14 Ah, acredito que a responsabilidade mesmo, conforme você vai ficando na faculdade, você vai 
vendo os anos passando e beleza, no começo tudo é festa, é bom, mas depois você vai pensando na 
sua vida profissional mesmo. Você já vê, “eu estou em tal ano e pra mim?” você vai escolhendo o que 
você quer pra você. Então, acho que você acaba priorizando você ao invés de se desgastar tanto. 
Acho que outro que protegeria é o convívio das pessoas que você tem. Se você está num meio que 
você mora com pessoas que se envolvem com isso, ou você cansa e desiste e troca de meio porque 
você não se adapta ou se as pessoas que você convive ninguém bebe ou já sabem ou respeitam os 
seus limites, daí você acaba se adaptando também, porque queira ou não você acaba absorvendo 
muito. Se a pessoa é muito diferente de você, eu pelo menos, não me adapto. Então, tem que ser 
meio que no padrão. Não exatamente igual, mas morar com uma pessoa que não faz absolutamente 
nada e uma que faz tudo, pra mim já é um extremo demais, oito ou oitenta. Acho que você tem que 
procurar umas pessoas que se assemelham. Eu acho que isso ajuda também. Porque você cria uma 
certa família, então você acaba cuidando das pessoas e elas cuidando de você. Se você chegar e 
você estava muito ruim, coisa assim, no outro dia ela te conta, eu acho que é a sua consciência 
“nossa, eu não acredito que eu fiz isso”. Você acaba se privando de certas coisas porque você não 
quer fazer de novo, você não quer decepcionar as pessoas que moram ao seu redor, coisas do tipo. 
Acho que isso. E se você trabalha, se tem uma responsabilidade também. 

R6,15 Então na medida em que se avança na universidade um conjunto de responsabilidades 
vai sendo exigido do estudante, o que pode fazer com que ele acabe diminuindo seu consumo. 

R6,16 Eu acho que ele já... depois de tantos anos de faculdade, ele já toma as pessoas sem muita 
vergonha, não tem do que se inibir porque ele já cria uma intimidade muito grande. Mas você... se 
alguém da sua sala, pelo menos ao meu ver, você não tem vergonha mais de passar mal, “ah, nossa! 
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passei muito mal porque eu bebi”, acho que isso não existe mais. Mas as responsabilidades vão 
limitando ele dele mesmo. Ele não vai fazer porque ele tem uma certa responsabilidade, porque ele 
não quer. Ou ele sabe, vai descobrindo o seu limite depois de passar várias vezes, depois de não 
passar. E acaba optando em que faixa ele está, se ele quer passar do limite ele sabe que vai passar. 
Mas é uma opção. Mas não por... acho que é pela escolha mesmo. Escolha de falar “ah, já bebi 
demais, então, não quero, não quero passar mal, não quero acordar no outro dia mal, não quero...” e 
isso limita. 

R6,17 Se eu te perguntar o que vem a sua cabeça, que imagem, pensamento ou ideia que vem 
sobre o tema da nossa conversa: vida acadêmica e uso de álcool e outras drogas. 

R6,18 Se me vem uma imagem... ah, eu não sei, é porque na verdade eu não vejo um link entre as 
duas coisas. Porque eu acho que você não precisa ser universitário pra usar drogas e bebidas 
alcoólicas. Mas acredito sim que na faculdade muitas pessoas por fraqueza, acabam se envolvendo 
em drogas, mas não que ela não se envolveria fora da faculdade. Pode ter se envolvido muito tempo 
depois, muito tempo antes. Então, eu não vejo um link entre os dois. 

R6,19 Quando você diz fraqueza, você se refere a que exatamente? 

R6,20 Fraqueza de cabeça mesmo, de cabeça fraca, fraqueza da pessoa não ter opinião própria, de 
por não saber o que quer, por não ter ideias formadas, acaba sendo influenciada muito fácil e, às 
vezes, não é influenciada por amigos, mas por pessoas que chegam na faculdade e um cara que 
quer vender a droga dele, vai chegar e vai vender. E, às vezes, é muito tímido ou é uma pessoa que 
também não sabe o que quer e vai querer experimentar por acreditar nessa pessoa que está 
querendo vender alguma coisa. Então eu acho que acaba sendo influenciado. Mas acho que mesmo 
com dezessete anos você já sabe o que você quer, quando você entra na faculdade. Acho que é 
porque não tem opinião mesmo que a pessoa acaba se influenciando.  

R6,21 Você tem alguma sugestão de prevenção do que pode ser importante a se considerar 
em alguma prevenção sobre o tema? 

R6,22 Acho muito difícil uma ação preventiva. Porque não tem como você impedir uma massa de 
gente que não tem... não tem o que... você não pode fazer nada pra bani-lo. Por mais que você diga 
“ah, não vou beber”, ou não vai ter mais festas open bar, ele vai fazer na casa dele porque se ele 
quiser beber, ele vai beber. Mas eu não sei o que faria, não sei nada, na verdade. 

R6,23 Ok, obrigado pela entrevista. Você gostaria de falar mais alguma coisa? 

R6,24 Não, acho que é só isso mesmo. 
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ANEXO A - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B - Autorização da Comissão de Graduação da FMRP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Fachini et al. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy 2012, 7:40
http://www.substanceabusepolicy.com/content/7/1/40
RESEARCH Open Access
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college students (BASICS): a meta-analysis of
randomized controlled trials
Alexandre Fachini1*, Poliana P Aliane1, Edson Z Martinez2 and Erikson F Furtado1
Abstract

Background: Many studies reported that brief interventions are effective in reducing excessive drinking. This study
aimed to assess the efficacy of a protocol of brief intervention for college students (BASICS), delivered face-to-face,
to reduce risky alcohol consumption and negative consequences.

Methods: A systematic review with meta-analysis was performed by searching for randomized controlled trials
(RCTs) in Medline, PsycInfo, Web of Science and Cochrane Library databases. A quality assessment of RCTs was
made by using a validated scale. Combined mean effect sizes, using meta-analysis random-effects models, were
calculated.

Results: 18 studies were included in the review. The sample sizes ranged from 54 to 1275 (median = 212). All
studies presented a good evaluation of methodological quality and four were found to have excellent quality. After
approximately 12 months of follow-up, students receiving BASICS showed a significant reduction in alcohol
consumption (difference between means =−1.50 drinks per week, 95% CI: -3.24 to −0.29) and alcohol-related
problems (difference between means =−0.87, 95% CI: -1.58 to −0.20) compared to controls.

Conclusions: Overall, BASICS lowered both alcohol consumption and negative consequences in college students.
Gender and peer factors seem to play an important role as moderators of behavior change in college drinking.
Characteristics of BASICS procedure have been evaluated as more favorable and acceptable by students in
comparison with others interventions or control conditions. Considerations for future researches were discussed.

Keywords: Alcohol, Brief intervention, BASICS, College, Prevention, Meta-analysis
Background
An important public health issue of our time is the ex-
cessive alcohol consumption and associated risk beha-
viors among college students. There is consistent
evidence suggesting that young adults in college are
drinking more than their non-college-attending peers
and other populations [1,2]. College students in many
countries are at elevated risk for heavy drinking, with
serious short- or long-term health negative conse-
quences. Several studies have reported a wide range of
alcohol-related problems in college settings, including
academic impairment, blackouts, violence, accidents,
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unprotected sexual behavior, other substance use, and al-
cohol dependence [3-5].
Preventive efforts during the formative college years

may present an opportunity to change drinking behavior
among students. Early detection and intervention are
vital to reduce the number of alcohol-related problems
in college campuses today [6]. Brief interventions (BIs)
have emerged as a promising approach to provide early
intervention, before or soon after the onset of negative
consequences of alcohol consumption. There is convin-
cing evidence for the efficacy and effectiveness of brief
intervention in various healthcare settings [7,8].
In the academic context, several reviews have summar-

ized the results of studies evaluating interventions to reduce
heavy drinking among college students. For example,
Cronce & Larimer [9] updated earlier qualitative reviews
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on individual-focused prevention and treatment approaches
for college drinking [10,11]. The investigators supported
the efficacy of skill-based and motivational interventions
that incorporated personalized feedback, with or without
an in-person intervention. More recently, Seigers & Carey
[12] provided a critical review of the efficacy of brief
interventions for alcohol use in college health centers
and found similar results. BIs in these settings were
considered acceptable and feasible for promoting risk
reduction.
Carey et al. [13] conducted a meta-analysis evaluating

62 randomized clinical trials published between 1985 to
early 2007. Results were similar to ours and support the
efficacy of individual-focused alcohol interventions in
reducing the quantity and frequency of alcohol use
and alcohol-related problems among college stu-
dents. However, this review considered an extensive
variety of methodological conditions (i.e. interven-
tions delivered via various modalities and heteroge-
neous conditions of sample). Our purpose was to
evaluate specifically a standardized promising inter-
vention named Brief Alcohol Screening Intervention
for College Students (BASICS) [14], with methodo-
logical conditions more homogeneous that permit a
more reliable comparison.
BASICS is a specific protocol of BI for college students

delivered face-to-face and usually conducted over the
course of two structured sessions, including motivational
interview and personalized feedback based on student
drinking behavior. It is especially relevant to encourage
students to change their behavior by using empathy and
warmth approach rather than confrontation. Moreover,
clinicians can assist patients by helping them establish
specific goals and build skills for modifying their drink-
ing behavior.
Meta-analytic review often involves late-stage research

and the resulting data should be of clinical and empirical
value. A meta-analysis can clarify the current status of
efficacy shown in the literature and help guide future
research. Therefore, this article presents a systematic
review and meta-analysis of the efficacy of BASICS in
reducing alcohol consumption and associated problems
among college students.
Methods
Criteria for considering studies for this review
Studies were considered for inclusion in this review
according to predefined criteria as following:
Study design
Randomized controlled trials, especially designed to as-
sess the efficacy of BI in reducing or preventing alcohol
consumption and/or alcohol-related problems.
Subjects
College students engaged in heavy episodic drinking.
Alcohol dependents and other substance users were
excluded, considering recommendations and the target
population of BASICS. Mandated or adjudicated college
students were also excluded to maintain the homogen-
eity of the samples studied, and subjects with special
motivational condition in relation to reducing them
alcohol consumption and alcohol-related problems were
not included either.
Interventions
Intervention was conducted according to the principles
of BASICS protocol or very similar one. Studies have
adopted three methodological conditions: (1) BI using
techniques of motivational interview [15] and persona-
lized feedback, (2) face-to-face intervention, and (3)
comparison with other conditions (such as control group
or alternative intervention).
Literature search
Relevant studies were identified by searching elec-
tronic bibliographic sources: Medline (1966 to 2011),
PsycINFO (1840 to 2011), Web of Science (1898 to
2011) and Cochrane Library (December 2011). Search
strategy used a combination of the following terms
based on keywords and goals of this review:

� alcohol: alcohol OR drinking OR binge [title/
abstract]

� college students: university OR universities OR
college [title/abstract]

� efficacy: treatment outcome OR efficacy OR
effectiveness [title/abstract]

� BASICS: brief intervention OR motivational OR
prevention [title/abstract]

� randomized clinical trial: clinical trial OR random*

These terms and combinations were adapted accord-
ing to each database. No language restriction was ap-
plied. Additional studies were also searched by reading
the reference list of the included articles and relevant
systematic reviews.
Following a search using the strategies and sources

described, initial selection was based on information
derived from title and abstract of all potentially relevant
articles. Studies were reviewed for possible inclusion and
full text was retrieved. All retrieved studies were
assessed for inclusion in the review based on those cri-
teria described above (see inclusion criteria for this re-
view). Figure 1 provides a visual summary of the
literature search, indicating the final sample for system-
atic review and meta-analysis.



Figure 1 Sequence of the inclusion process of references in the systematic review and meta-analysis.
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Data extraction
Identification and selection of potential studies and data
extraction were conducted by the first author (Alexandre
Fachini, AF). To ensure quality and accuracy, all these
processes were independently reviewed by the second
author (Poliana Patricio Aliane, PA). The third author
(Edson Zangiacomi Martinez, EM) reviewed again the
criteria when performing the statistics in meta-analysis.
Any disagreement was resolved with discussion and con-
sensus by the fourth author (Erikson Felipe Furtado, EF).
Data of each included study was tabulated and sum-

marized according to the following variables: first author
name, publication year, country, sample type, study de-
sign, interventions, type of data collection instruments
(interviews, questionnaires, etc.), outcome measures,
follow-up (retention and attrition), results, and conclu-
sions. This information was submitted to critical analysis
and considering qualitative and quantitative aspects.
Assessment of methodological quality
An assessment of potential biases resulting from trial de-
sign was conducted independently by two of the authors.
Quality assessment was based on the following aspects
of methodology: selection bias (randomization sequence
generation and allocation concealment), performance
bias (blinding) and attrition bias.
Selection bias
It was analyzed if randomization occurs in an unpredict-
able sequence so that every participant had an equal
chance of experiencing control or intervention conditions.
Randomization sequence generation was classified as ad-
equate (urn randomization, computer-generated, random
number table, shuffled cards or tossing coins), unclear
(not described) or inadequate (different approach from
those considered adequate). Allocation concealment also
was considered as adequate (central randomization, num-
bered or coded containers, and sequentially numbered
opaque sealed envelopes), unclear (approaches not
reported) or inadequate (alternate assignment and assign-
ment by odd/even date of birth or day of the week).

Performance bias
Blinding of patients assignment or masking of clinicians
regarding treatment condition is difficult to achieve in a
trial evaluating a “talking therapy”, although this may be
possible in cluster randomized trials; so, we noted the
following: double blind, single blind (for outcome assess-
ment in the follow-up) or unclear (condition not
described, but supposedly interviewers were not blind).

Attrition bias
Differential loss of subjects from comparison groups was
explored by recording how many participants were lost
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to follow-up in each group. Quality assessment consid-
ered if the loss to follow-up was completely recorded for
each group and outcome measured, including presenta-
tion of significant differences between treatment and
control groups regarding the loss to follow-up.
Moreover, a qualitative methodological score was

assigned using a 12-item assessment of several aspects
of methodological design [16]. Summary scores ranged
from 0 to 17, with 14 or more points indicating excellent
methodological quality.

Meta-analysis
Two outcome measures were extracted for meta-ana-
lysis: alcohol consumption and alcohol-related problems.
Alcohol consumption was defined as being the number
of drinks per week and alcohol-related problems as the
mean score obtained with specific instrument used to
assess this variable (i.e. Rutgers Alcohol Problem Index,
RAPI).
The difference between the mean values regarding

outcomes of interest (alcohol consumption and alcohol-
related problems), comparing intervention and control
groups, was used as measure of the treatment effect.
Heterogeneity across the studies was assessed by using
the Cochran’s Q test. When the p-value for heterogen-
eity in any analysis was less than 0.10, the random
effects meta-analysis model was used for calculating the
summary measures. The meta-analysis was based on
combining estimates of a treatment difference across
trials, assuming that the treatment difference parameters
in the studies are a sample of independent observations
from a normal distribution and introducing normally
distributed random effects taking into account the het-
erogeneity across the studies [17]. The random effects
model estimates summary difference between the groups
with their respective 95% confidence intervals (95% CI).
When this confidence interval did not include zero, then
the model concluded that there was a significant differ-
ence between the groups. R software was used for this
statistical analysis.

Results
The search strategy found 1452 potentially relevant pub-
lished studies by screening the web (Figure 1). Of these,
134 references were found to be duplicated, 1294 refer-
ences were excluded based on their titles and abstracts
and, finally, 24 selected articles were retrieved for
detailed evaluation of the full published version. Of
these, we excluded seven articles as they did not match
the criteria and inserted one that was found by searching
and reading carefully the list of references of the
included articles. The final sample of studies in the sys-
tematic review had 18 randomized clinical trials. Table 1
describes the key characteristics of the included studies
such as author, year, sample, follow-up, retention, meth-
odology, risk of bias, and methodological quality score
(MQS).

Participants and recruitment
A total of 6233 college students participated in the stud-
ies with sample sizes ranging from 54 to 1275 (Median =
212) and the proportion of women was slightly higher
than that of men in most of the studies. Participants had
a mean age of 20 years approximately. All participants
were from public universities and identified as at-risk
drinkers. Studies used screening tools for alcohol con-
sumption and alcohol-related problems such as AUDIT,
DDQ, MAST, YAAPST, and RAPI. Most of the studies
used a combination of these tools and determined alter-
native inclusion criteria to fit them, thus increasing the
likelihood of picking up relevant participants. Screening
tools were applied by means of telephone, computer,
mail and face-to-face interview. Inclusion criteria in
terms of at-risk drinking were defined by the screening
total score, level of binge drinking or number of drink
units per week.

Description of the groups
Brief intervention group
Trials evaluated one (72%) or two (28%) brief interven-
tion sessions. The duration of individual sessions varied
from 30 to 90 minutes and only one trial used an
extended intervention with a 30-minute booster session
[14]. Professionals administering the intervention were
usually psychologists and advanced peers, but psych-
iatrist and social worker participated in one trial [20].
Professionals were trained and supervised in most of the
studies (84%).

Control group
Three categories of control were used. Most trials admi-
nistered no intervention or made only an evaluation, fol-
lowed by usual treatment (i.e. advice to cut down
drinking) and other alternative interventions (computer-
ized programs, Alcohol Expectancy Challenge, parent
and educational interventions). Treatment duration in
the control condition ranged from 11 to 90 minutes.
Some trials used more than one control conditions.

Risk of bias
Randomization sequence
Randomization was found to be adequate in eight trials.
The methods of randomization used were computer-
generated sequence (four trials), flip of a coin (two
trials), urn and random number table (one trial each). In
the remaining 10 trials the method of randomization se-
quence was unclear. No trial described an inadequate
randomization sequence.



Table 1 Summarized description of studies included in the systematic review

Author (year) Sample Follow-up Methodology MQSa

N (%male); mean age (% retention)

Wagener et al. [18] 152 (54.6%); 20.9 years 10 months (94.7%) randomization sequence: adequate 11

allocation concealment: unclear

blinding: unclear

Fernandez et al. [19] 1014 (43%); 18.4 years 10 months (90.8%) randomization sequence: adequate 13

22 months (84%) allocation concealment: unclear

12 months for parents blinding: blind (for interviewers)

Mastroleo et al. [20] 122 (52%); 18.1 years 3 months (85.4%) randomization sequence: adequate 12

allocation concealment: unclear

blinding: unclear

Murphy et al. [21] study 1: 74 (41%); 21.2 years 1 month randomization sequence: adequate 11

study 2: 133 (50%); 18.6 years (study 1: 93.2%) allocation concealment: unclear

(study 2: 88.7%) blinding: blind (for interviewer)

Turrisi et al. [22] 1275 (44.4%); 17.9 years 10 months (85.5%) 12 months for parents randomization sequence: adequate 14

allocation concealment: unclear

blinding: unclear

Schaus et al. [23] 363 (48%); 20.6 years 3 months (76%) randomization sequence: adequate 13

6 months (58%) allocation concealment: adequate

9 months (59%) blinding: unclear

12 months (65%)

Butler et al. [24] 84 (34.3%); 20.2 years 1 month (73.6%) randomization sequence: unclear 11

allocation concealment: unclear

blinding: unclear

Simão et al. [25] 266 (56.4%); 19.6 years 12 months (98.8%) randomization sequence: unclear 12

24 months (81.2%) allocation concealment: unclear

blinding: unclear

Wood et al. [26] 335 (47.5%); 20.9 years 1 month (82.4%) randomization sequence: unclear 12

3 months (75.5%)

6 months (72.5%) allocation concealment: unclear

blinding: unclear

Carey et al. [27] 509 (35%); 19.2 years 1 month (97%) randomization sequence: unclear 14

6 months (87%) allocation concealment: unclear

12 months (78%) blinding: unclear

Murphy et al. [28] 54 (31%); 19.9 years 6 months (94%) randomization sequence: unclear 12

allocation concealment: unclear

blinding: unclear

Larimer et al. [30] 159 (not described);18.8 years 12 months (75%) randomization sequence: unclear 13

allocation concealment: unclear

blinding: unclear

Baer et al. [31] 659 (45%); ≤ 19 years 12 months (not reported) randomization sequence: unclear 13

6 months (>72%) allocation concealment: unclear

12 months (>72%) blinding: unclear

24 months (93.5%)
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Roberts et al. [32] 390 (44.8%); not described 24 months (84.2%) randomization sequence: unclear 14

allocation concealment: unclear

blinding: unclear

Borsari et al. [33] 63 (43%); 18.6 years 6 week (98%) randomization sequence: adequate 11

allocation concealment: unclear

blinding: unclear

Marlatt et al. [34] 348 (45.9%); not described 6 months (100%) randomization sequence: adequate 15

12 months (94%) allocation concealment: unclear

24 months (88%) blinding: unclear

Baer et al. [35] 134 (48%); 21.2 years 3 months (>72%) randomization sequence: unclear 11

6 months (>72%) allocation concealment: unclear

12 months (>72%)

24 months (93.5%)
a MQS, Methodological Quality Score.
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Allocation concealment
Only one trial described an adequate process of alloca-
tion concealment by using sealed envelopes [18]. In the
other 17 trials, allocation concealment was considered
unclear and none was found to be inadequate.

Blinding
Due to the nature of the interventions used, it was not
possible to blind either participants or providers of care.
In two trials the interviewers were blinded to the out-
comes. This was not reported in any other trial and no
inadequate blinding was described.

Duration of the trials (follow-up)
Post-treatment assessments were conducted over a
period of time ranging from 1 to 48 months, with 11 dif-
ferent follow-up periods. Nine studies (50%) conducted
assessments at multiple time points. The most common
period of follow-up was that lasting 12 months (seven
trials), followed by those lasting six (six trials), three and
24 months (five trials).
Retention rates in the last follow-up ranged from 65%

to 98%. Studies reported no significant differences be-
tween participants who completed the post-treatment
assessment and those who did not.

Methodological quality score
All studies were assessed according to the methodo-
logical quality score. Scoring ranged from 11 to 15, indi-
cating a good methodological quality. Of the 18 studies
reviewed, four trials were considered to have an excel-
lent methodology [17,22,27,29]. Common methodo-
logical problems were the lack of collateral or objective
verification, non-blind follow-ups, lack of parallel repli-
cation by separate research teams, and short follow-ups.
Effect of intervention
The simple differences at approximately 12 months of
follow-up appeared to be heterogeneous for mean reduc-
tions in alcohol consumption (Q-statistics = 32.61, 11
degrees of freedom [df], p < .01) and alcohol-related pro-
blems (Q-statistics = 21.38, 10 df, p = .02). Thus, a
random-effect model was used in order to estimate a
combined measure of the effect of intervention. At ap-
proximately 12 months, students receiving BASICS had
a significant reduction in alcohol consumption (differ-
ence between means =−1.50 drinks per week, 95% CI:
-3.24 to −0.29) and alcohol-related problems (difference
between means =−0.87, 95% CI: -1.58 to −0.20) com-
pared to controls. Figures 2 and 3 show the mean reduc-
tions in alcohol consumption and alcohol-related
problems, respectively, at a 95% CI in each study
included in the meta-analysis. In addition, it is also
shown the combined measure of the effect of interven-
tion obtained by the random-effect models and their re-
spective 95% confidence intervals. Considering that
these confidence intervals do not include zero, there are
significant differences between the groups regarding the
mean reductions in alcohol consumption and alcohol-
related problems.

Discussion
Meta-analysis of randomized controlled trials combines
information from independent studies that address a
similar question to provide more reliable estimates of
treatment effects, thus providing valuable information
for researchers, policy-makers, and clinicians. Firstly, our
meta-analysis may be useful for summarizing the avail-
able information and generating hypotheses for future
researches. Secondly, and equally important, we have
found a great effect size, which indicates the efficacy of



Figure 2 Meta-analysis of twelve randomized clinical trials about data on alcohol consumption (Q-statistics = 32.61, 11 df, p < .01).
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BASICS. The results of the meta-analysis procedure sup-
port that brief intervention seems to be more efficacious
in reducing both heavy drinking and alcohol-related pro-
blems among at-risk college students in comparison with
control groups after 12 months of follow-up. A
counselor-administered motivational interview (MI) plus
feedback may be an ideal first-line intervention for heavy
drinking college students. Review indicates some other
Figure 3 Meta-analysis of eleven randomized clinical trials about data
important aspects to consider about mechanisms and
characteristics of the BASICS method.

Moderators of the intervention
Results of the studies pointed to some possible modera-
tors for the effects of intervention. One of these modera-
tors was gender. Some authors have not found a
significant interaction between gender, thus indicating
on alcohol-related problems (Q-statistics = 21.38, 10 df, p = .02).
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that BASICS resulted in comparable drinking reductions
in both women and men [22,26,34]. Nevertheless, Marlatt
et al. [34] observed that women showed significantly
greater decrements in drinking problems over time than
men. On the other hand, Butler & Correia [25] and
Murphy [21,28] reported that BASICS was more effective
in women, indicating slightly greater reductions in drink-
ing compared to men. As argued by Borsari & Carey
[36], women may be less reliant on drinking situations
and social drinking to meet their social needs.
A second possible moderator was the age of the stu-

dents. Baer et al. [35] observed that treatment response
was related to age, as the subjects showed increased
drinking behavior during the year they reached legal
drinking status. Marlatt et al. [34] claim that it is import-
ant to note that high-risk students, both in intervention
and control groups, showed a significant drop in drink-
ing rates and related problems over time, suggesting an
effect of the maturational process. Some years later, Baer
et al. [31] observed that brief intervention for high-risk
college drinkers can achieve long-term benefits even in
the context of maturational trends. However, it remains
unclear as to how this maturational acceleration itself is
mediated (by enhanced motivation, heightened personal
awareness of risk, improved drinking habits and coping
skills, or some combination thereof ). According to Schu-
lenberg et al. [37], further research is needed to differen-
tiate between those heavy drinkers in college who go on
to future alcohol abuse and dependence and those
whose drinking habit decreases after college.
Finally, the perceived alcohol peer norms mediated the

effects of intervention in comparison with the control
group for all drinking outcomes. Results reported by
Larimer et al. [30] and Turrisi et al. [22] suggest that a
peer-delivered feedback intervention may be an import-
ant aspect of this preventive strategy, especially with fra-
ternity members [30]. These findings suggest that
trained peer counselors are as effective as professionals
in encouraging drinking changes among college stu-
dents, a finding also discussed elsewhere [38,39]. How-
ever, a disadvantage is that peer providers require
considerable training and supervision. Most research
protocols recommend weekly individual or group super-
vision by a trained therapist. Mastroleo et al. [20], for ex-
ample, observed that post-training supervision enhance
micro-skills during a BASICS intervention for peer
counselors and improve BASICS fidelity.

Comparison with other interventions
Participants were given a more favorable rating for
BASICS than other interventions or control conditions
in several studies, besides presenting a higher reduction
of alcohol consumption [18,21,24,33,34]. In the study
conducted by Marlatt et al. [34], participants indicated
that they would recommend the interview to a friend. In
addition, they characterized the interviewer as well-orga-
nized, competent, well-trained, warm, and understand-
ing. In the Borsari and Carey’s [33] study, the
participants reported high levels of satisfaction with the
intervention.
Murphy et al. [21] suggest that students may find the

counselor-administered MI interventions, such as the
BASICS, more interesting, credible, and useful than
other ones (e.g. computerized interventions). This pre-
ference information may be relevant to the universities’
efforts to encourage and increase the participation in al-
cohol interventions. Moreover, the change in drinking of
college students provides qualified support for the super-
iority of BASICS over other interventions. It is also pos-
sible that the advantage of BASICS on this respect is
related to the fact that in-person interventions elicit a
greater commitment or social desirability from the parti-
cipants, which might in turn lead to subjective appraisals
of change that overestimate actual changes in drinking
behavior [40,41].
Turrisi et al. [22] and Fernandez et al. [19] pointed to

another important issue. They reported that the parent
intervention delivered to students before they begin col-
lege serves to enhance the efficacy of BASICS interven-
tion, potentially priming the students to respond to
subsequent BASICS sessions. Although more research is
necessary about this topic, these data indicate the rele-
vance of including parents in preventive actions to
change the drinking behavior of the students in the
college.

Conclusions
The results of the meta-analysis bring reliable evidence
supporting the efficacy of the BASICS method in redu-
cing alcohol consumption and its negative consequences
among college students.
Researchers should consider the use of some meth-

odological quality criteria such as the inclusion of collat-
eral data or other validation procedure of self-reported
drinking, as well as the planning of longer follow-ups
and a blind interviewer at post-assessment intervention.
Moreover, in order to intensify the results, efforts can be
made to capitalize on the substantial decreases in drink-
ing, which are evident shortly after the intervention. For
example, this could be achieved by using booster ses-
sions to maintain initial decreases in consumption.
Another special issue about BASICS is the influence of

mechanisms of change. Identifying and isolating the
mechanisms of change that lead to a reduction in the
risk for heavy drinking among college students – a high-
risk population, will allow for the development of suc-
cinct, targeted, and thereby more effective interventions.
For example, it appears that there may be some utility in
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using gender-specific interventions and also possibly in
including peer providers in the process. Similarly, the as-
sociation with a parent intervention may maximize the
BASICS intervention.
In sum, BASICS can help heavy college drinkers to re-

duce or stop drinking and screen alcohol-dependent stu-
dents by motivating them to enter treatment. Besides,
face-to-face interview, a characteristic of BASICS,
appears to improve the overall perception about health-
ier habits among the college students. The reduction in
drinking levels and alcohol- related problems among
high-risk college students can result in a corresponding
decrease in medical and societal costs. BASICS presents
other benefits to be considered for health policy-makers
as it can be delivered by any trained assistant at a low-
cost implementation.
The results of this systematic review using meta-

analysis shows the relevance of further clinical research
aimed at identifying potential early predictors of change
in drinking behaviors. It could help not only to improve
the current content of BASICS but also create an oppor-
tunity to introduce new components to treatment. Fi-
nally, from a public health perspective, the evidence of a
successfully reliable prevention method for reduction of
risk behaviors may benefit students themselves, their
lives and professional future as well the academic
community.
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